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كلمات يف مديح كتاب

»كوكب الهند«

»هذا الكتاب ال غنى عن قراءته اإطالقاً. اإنه واإىل حد بعيد اأف�ضل كتاب يتحدث عن الهند 

وعن العوملة حتى تاريخه، وهو ُيعداإ�ضافة اإىل ذلك مطالعة ممتعة«.

- كاليد بري�ضتوڤيتز، موؤلف كتاب »اأمة �ضاردة«، 

وكتاب »ثالثة مليارات راأ�ضمايل جديد«.

»جولة �ضريعة وحافلة باالأحاديث واحلوارات عرب املكاتب العامة لل�ضركات التجارية، 

و�ضتديوهات االأفالم ال�ضينمائية، واملزارع واالأحياء الفقرية يف الهند. اإن كامدار كاتبة ذات 

اأ�ضلوب �ضيق وجذاب«.

- راما ت�ضندرا غوها، �ضحيفة »فاينن�ضال تاميز«.

»ُيظهر هذا ال�ضرد املكتوب باأ�ضلوب ر�ضيق وا�ضح وبليغ كيف جعلت االأفالم ال�ضينمائية، 

الهند ح�ضوراً  القارة ذاك، من  �ضبه  بلد  والتكنولوجيا، وموؤ�ض�ضات �ضناعة اخلدمات يف 

متزايداً ب�ضكل م�ضتمر على ال�ضاحة االأمريكية«.

- جملة »ذي اإتالنتيك« ال�ضهرية. 

»يعد كتاب »كوكب الهند«، اإ�ضافة ثمينة اإىل �ضل�ضلة الكتب اجلدية، التي يت�ضارع اإ�ضدارها، 

التي تدور حول الهند يف القرن احلادي والع�ضرين«.

- �ضا�ضي تارور، �ضحيفة »تاميز اأوف اإنديا«.

»ي�ضكل كتاب مريا كامدار اجلديد مادة اأ�ضا�ضية مفيدة الأي �ضخ�ص يتطلع اإىل تكوين 

ر�أي عن هذ� �لبلد �ملفعم باحليوية و�لن�شاط، يكون �أكرث حد�ثة مما هو متاح عرب �إعادة 

قر�ءة مقالت �لكاتب ڤي.��س. نايبول �لنقدية عن �لأدب غري �لرو�ئي �لتي تت�شم بال�شخرية 
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واالزدراء، اأو االأعمال االأدبية لرديارد كيبلينغ اأو بول �ضكوت، التي ظهرت يف اأثناءاحلقبة 

�ل�شتعمارية. وتقوم كامد�ر بعمل حاذق ومثري للإعجاب بالإم�شاك باخليوط �ملختلفة 

للتجربة �لهندية �لع�شرية، وت�شوق حججاً د�مغة تدفع للقتناع باأن �لهند تعي�س و�شط عملية 

حتول اجتماعي واقت�ضادي جدي«.

- مايكل دايربت، �ضحيفة »ميامي هريالد«. 

»تاأخذ مري� كامد�ر �لتيار�ت �لثقافية و�لتاريخية �ملتعار�شة للهند، �لتي ل نهاية لها على 

ما يبدو، وجتمعها معاً يف �ضرد الأحداث، لها تاأثريهاعلى العامل باأ�ضره. فمواطنو الهند �ضواء 

د�خـل بـلدهـم �أم خارجها، يـقـومـون بـتـغـيـري م�شائر �لنا�س يف كل مكان. �إن كوكب �لهند 

هو كوكبنا«.

- تيد في�ضمان، موؤلف كتاب »ال�ضركة 

املتحدة لل�ضني«.

»قد ي�شبح كتاب »كوكب �لهند« �أحد �لكتب �لتي حظيت مبعظم �لنقا�شات لهذ� �لعام. 

�إن كتاب كامد�ر خمتلف عن �لكتب �لأخرى �لتي تعالج مو�شوعاً مماثًل – اإنه يطرح حتدياً 

اأمام احلكومة، واأمام روؤ�ضاء ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات التجارية، واملنظمات الطوعية واملواطنني 

�لعاديني و�لهنود غري �ملقيمني يف بلدهم من �أجل جعل ق�شة جناح �لهند ق�شة ذ�ت مغزى، 

حتى بالن�ضبة الأفقر مواطنيها«.

- �ضحيفة »اإنديا اأبرود«.

�شة  ظة ومتمحِّ »كتاب �آ�شر مثري، ممتع للغاية، ل غنى عن قر�ءته. تعمل كامد�ر بعني ثاقبة متيقِّ

جيد�ً على �إلقاء �ل�شوء على وعود وخماطر �لتحول �ملذهل وغري �ملتكافئ لدولة �لهند«.

- �ضحيفة »اإنديا بو�ضت«

»كتاب جديد ر�ئع..... وهو تارة مثري للقلق، وتارة مثري للبهجة. تعد قر�ءة كتاب كوكب 

الهند اأمراً �ضرورياً بالن�ضبة لالأمريكيني الذين ينحدرون من اأ�ضول هندية«.

- �ضحيفة »اإنديا وي�ضت«
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»عملت مري� كامد�ر على تاأليف كتاب مثري للهتمام، يتناول �لق�شايا �لر�هنة، مما 

يجب على معظم �لأمريكيني �أن يقروؤوه... �إنه ي�شكل �إحدى �لإ�شافات �لأكرث �أهمية ملا كتب 

من اأعمال عن الهند«.

- �شحيفة »�آ�شية تاميز« 

»�أحدث عملية �كت�شاف لثقافة �لهند �جلديدة و�قت�شادها«.

- �ضحيفة »ذي اأيج« )اأ�ضرتاليا( 

كلمات يف مديح كتاب



من موؤلفات مريا كامدار اأي�ضاً

كتاب

»و�ضوم موتيبا« 



* ديانة هندية ن�ساأت يف القرن ال�ساد�س قبل امليالد, قوامها حترير الروح باملعرفة والإميان وال�سلوك احل�سن. 
(املرتجمة).

اإحياًء للذكرى احلبيبة الأجدادي

پر�بهود��س بهاجو�ين كامد�ر و�آيرن بيرتكري�شتيان�شن

عا�س كل منهما حياته حتى �لنهاية وفقاً للمبادئ �لتي �آمن بها.

وتبع كلهما تعاليم غاندي؛ �أحدهما عن معرفة، و�لآخر بالبديهة.

، �ألك�شندر و�آجنايل �للذين يجب عليهما �أن ي�شنعا حياتهما  و�إىل ولديَّ

على هذه االأر�ص الطيبة ذاتها.

و�إىل �ملبد�أ �لأخلقي �لعظيم لأتباع �ليانية*: مبد�أ �للعنف »�آهيم�شا«.

قبل كل �شيء، �إياكم و�لأذى. 
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- �ملدينة حترتق، 

وحار�ضها ينام قرير العني،

هو يقول:

- بيتي �آمن،

قد حترتق �لبلدة،

لكن اأ�ضيائي مل تت�ضرر.

- كابري

على  العامل  م�ضكلة  حل  على  �ضاعدنا  قد  نكون  �ضوف  مل�ضكلتنا،  احلل  باإيجادنا  اإننا 

ال�ضواء... واإذا ما كان با�ضتطاعة الهند اأن تقدم حلها اإىل العامل، فاإن هذا �ضوف ي�ضكل 

اإ�ضهاماً ل�ضالح الب�ضرية.

- رابندراينات طاغور، الفائز بجائزة نوبل

»يف القومية«، 1917
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مالحظة للموؤلفة

جرت على مدى ال�ضنوات الع�ضر املا�ضية اأو نحوها اإعادة منح العديد من مدن الهند التي 

كانت حتمل �أ�شماء باللغة �لنكليزية، �أ�شماءها �لهندية ثانية. فعلى �شبيل �ملثال ُتُ�شمى بومباي 

�لآن ر�شمياًَ مومباي؛ وت�شمى كالكوتا: كولكاتا؛ ومدر��س: ت�شيّناي، وبينار�س: ڤار�نا�شي.. 

و�أ�شبحت مدينة بنغالور ُتعرف ر�شمياً با�شم بنغالورو، وهو �أقرب �إىل �ل�شم �لذي ُيطلق 

على �ملدينة بلغة �لكاناد� �ملحلية، بند� كا�آل �أورو. ويعني �ل�شم �جلديد ملدينة �ملعلومات 

والتكنولوجيا يف الهند »مدينة الفا�ضولياء امل�ضلوقة«. وال تخلو عملية تغيري االأ�ضماء من اإثارة 

للجدل بني �ملو�طنني �لهنود. ففي حالت متعددة ميثل تغيري �ل�شم �شر�عاً ما بني طبقة 

�لنخبة �لتي ت�شم خمتلف �لقوميات، وطبقة عامة �لنا�س �ملحلية �لتي تتكلم �للغة �لإقليمية، 

حول تعريف �ملدينة باأ�شكال متتد �إىل ما هو �أبعد كثري�ً من تغيري ب�شيط لل�شم.

�إىل قر�ء �للغة �لإنكليزية ممن لن  ولقد �خرتت بالن�شبة لهذ� �لكتاب �لذي يتوجه 

يكونو� جميعهم على معرفة جيدة بالهند، �أن �أُ�شمي بع�س �ملدن باأ�شمائها �لقدمية، و�لبع�س 

باأ�ضمائها اجلديدة بناًء على ما هو متعارف عليه حالياً وما هو اأكرث �ضيوعاً بني الهنود الذين 

يتكلمون �لإنكليزية. �إنني �أ�شتخدم ��شمّي مدينتي بومباي وكالكوتا، و�إمنا �أي�شاً ��شم ت�شيناي 

بو�شفه �ل�شم �لقدمي لهذه �ملدينة، �أما ��شم مدر��س فقد بطل ��شتخد�مه متاماً تقريباً. وقد 

يبدو لهذ� علقة بطريقة خا�شة يف �لتفكري، ولكن يخيل يل �أنه �لأ�شلوب �لطبيعي �لأقرب 

للتعامل مع م�ضاألة اأ�ضماء مدن الهند يف هذا الكتاب. 





الهند
هنالك أجزاء متنازع عليها من حدود الهند مع الصني وباكستان؛ 

تظهر هذه اخلريطة األراضي التي تطالب بها الهند.
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احلياة على كوكب الهند

 �أذكر �آخر مرة كان �لعامل يتحدث فيها عن �لهند. كانت تلك حلظة عابرة ر�جت فيها 

اأزياء و�ضيحات عقب رحلة قام بها فريق البيتلز الغنائي اإىل مدينة ري�ضيك�ص. واأ�ضبحت 

ياقات و�شبحات �لزعيم نهرو من �لأزياء �لد�رجة �إىل جانب ر�شوم متكررة لبتلت م�شتدقة 

مطبوعة على �أقم�شة باألو�ن تثري ��شطر�باً يف �لذهن. وبات �لتاأمل �ملت�شامي �ملجرد �آخر 

بدعة للتخل�س من �لإجهاد و�لتوتر �لع�شبي؛ وحلت �لرب�مج �لفكاهية �لتلفازية مثل �مل�شل�شل 

االأمريكي »دع االأمر لبيڤر« حمل الربامج التي تقدم درو�ضاً من احلياة، وتتناول ق�ضايا جادة 

بو�ضفها الربامج التي تلقى اإقبااًل واإعجاباً كبريين، وبدت الهند فجاأة رابطة اجلاأ�ص واثقة، 

واحت�ضنت النماذج املتعار�ضة مع الرتاث، بالد الهند بو�ضفها نقي�ضاً للغرب ال�ضائع يف 

 �ل�شهري يف �لفيلم �ل�شينمائي »�خلريج«. 
*
املذهب املادي االأجوف مل�ضهد »البال�ضتيك«

مل تكن الهند متخلِّفة، كانت حكيمة وروحانية. اإال اأن الغرب تقدم بعد ذلك. و�ضادت 

مفاهيم �مل�شهد �ل�شينمائي، وتل�شت �شورة �لهند تدريجياً بعيد�ً عن �لأ�شو�ء.

عا�ضت اأ�ضرة والدي الهندية يف مدينة بومباي. وكنا نقوم كل ب�ضع �ضنوات بالتح�ضري 

للقيام بالرحلة �ملده�شة �إىل �جلانب �لآخر من �لعامل. كنا نقوم بتجميع �إمد�د�ت نفي�شة 

لأقاربنا يف �لهند: �شر�ويلت �جلينز و�لأحذية �لريا�شية �خلفيفة لنقدمها لأبناء عمومتنا 

 Tang )لذين ميرون مبرحلة �لنمو، �أوعية �شخمة من م�شحوق �لع�شري �مل�شمى )تاجن�

القدمي  للجيل  املادية  والنظرة  اجلديد,  اجليل  عند  وقيمتها  احلياة  ومعنى  امل�ستقبل  عن  ح��وار  وفيه   *
م�سريهم  فيكون  ال�سباب,  عليها  ن�ساأ  التي  تلك  مع  تتنا�سب  ل  التي  الغرب  بها  ياأتي  التي  واملفاهيم 

ال�سياع.(املرتجمة).
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والحقاً زجاجات كبرية من دواء )تايلنول( Tylenol واأكيا�ص بال�ضتيكية من اللوز والف�ضتق 

�للذين يزرعان يف ولية كاليفورنيا. كانت �أ�شرتنا تر�شل �إلينا قو�ئم بالأغر��س و�حلاجيات 

�ملطلوبة، وكنا منلأ حقائبنا بكل ما كان مبقدورنا �أن منلأها به.

لقد �ضعرت يف اأثناء اإقامتي يف بومباي يف العام 1967 و1968 وكاأنني كنت منفية بعيداً 

عن العامل احلقيقي. فقد كانت �ضقة جدي وجدتي يف �ضاحية جوهو، تخلو من جهاز تلفاز 

بالرغم  من �أنها حماطة مبنازل جنوم بوليوود. وكان هناك عرب �لطريق �لرئي�س قرب �ملبنى 

الطابقي حي �ضعبي فقري قذر، تنبعث منه روائح كريهة. وكان ال�ضيء الوحيد الذي يخفف 

من احلر الذي كان يفقدك القدرة على احلركة اأن جتل�ص حتت مروحة تتحرك حمدثة �ضجة 

حادة. كان كل �شيء خمتلفاً: �لطعام و�للغة و�ملناخ و�لقو�عد �ملتعلقة مبا ميكن �رتد�وؤه وما ل 

ميكن �رتد�وؤه، ما ميكن �أن يقال وما ل ميكن �أن يقال. مل تكن هناك من خ�شو�شية، فمنذ 

�ل�شباح �لباكر وحتى وقت متاأخر من �لليل كنت �أ�شتطيع �أن �أ�شمع ربات بيوت �حلي من 

�جلري�ن وهن يخبطن �لقدور، و�أو�ين �ملطبخ، و�لأهايل ي�شرخون يف وجوه �أولدهم، و�أغاين 

�لأفلم �لهندية وهي ت�شدح، ور�كبي �لدر�جات، وهم يقرعون �أجر��شهم �ل�شغرية.

وجاء بائع احلليب يف ال�ضباح ومعه بقرته. واأح�ضرت جدتي اأو اإحدى عماتي وعاًء من 

النحا�ص وو�ضعته على االأر�ص، فجل�ص البائع القرف�ضاء اإىل جانب البقرة، واأر�ضل دفقات 

من �حلليب �لد�فئ د�خل �لوعاء. وقد تعلَّمت �أن �أبقى عيناً ثاقبة على بائع �حلليب؛ لأتاأكد 

من �أنه مل يكن ي�شيف �ملاء �إىل �حلليب عرب �أنبوب خمفي ب�شكل جيد. و�أخذنا �حلليب 

�إىل �لطابق �لعلوي وقمنا بغليه. وبينما كنت �أحت�شي �حلليب �ل�شاخن �ملخلوط مب�شحوق 

�ل�شوكولته �ملدعم بالفيتامينات �مل�شمى Ovaltine، كنت �أحلم باأنني �أجرجر �أ�شابعي عرب 

�ملزيج �ملكثف على �جلزء �خلارجي من كوب طويل من �حلليب �لبارد.

يعي�ص عمي وعمتي حالياً يف غورغاون Gurgaon وهي �ضاحية مزدهرة تقع جنوب مدينة 

نيودلهي. وهما ميتلكان ثلجتني وي�شرتيان �حلليب �ملعقم يف �أكيا�س بل�شتيكية خمتومة، 

وهناك �ضا�ضة تلفازية م�ضطحة كبرية مو�ضولة بالقمر ال�ضناعي تقدم املئات من القنوات 

الهندية واالأجنبية يف غرفة معي�ضتهما، كما اأنهما على توا�ضل مع االأ�ضرة املوزعة يف العامل 

عرب �لربيد �لإلكرتوين و�لهاتف. وحتافظ مكيِّفات �لهو�ء �ملوجودة يف غرف �لنوم على بقاء 
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ال�ضقة يف جو منع�ص لطيف مع برودة معتدلة. وهناك �ضيارة �ضالون من طراز حديث من نوع 

هوند� باأربعة �أبو�ب متوقفة يف ِمر�أَب يف �لأ�شفل.

�أ�شاهد مبايَن ترتفع يف كل مكان،  �أن  �شقة عمي وعمتي، ميكنني  �شرفة �شطح  ومن 

واالأغطية ال�ضغرية امل�ضنوعة من القما�ص امل�ضمع الواقي من املطر التي ي�ضتخدمها عمال 

البناء من املهاجرين، التي تتناثر يف قطع االأر�ص ال�ضاغرة، والن�ضوة اللواتي يرتدين تنانري 

واالأذرع مغطاة  ان�ضال عليهن،  الهندي، وقد  ال�ضاري  اأو جزءاً من زي  بالكامل  مزمومة 

بالأ�شاور حتى �أكتافهن، ينقلن كميات كبرية من مادة �لإ�شمنت �ملخلوطة حديثاً يف �شلت 

على روؤو�شهن �إىل �لرجال، �لذين ينقلون �حِلمل فوق روؤو�شهم قبل �أن يت�شلقو� ب�شعوبة وهم 

حفاة �لأقد�م �أعمدة �ل�شقالة �ملتد�عية �لأو�شال لت�شليم �لكتلة �ملبتلة. ويرك�س طفل قرب 

�لأغطية متحم�شاً مبحاذ�ة �إطار �شيارة قدمي يدفعه �أمامه بع�شا. ويرتفع ور�ءه م�شهد برج 

ي�شم مكاتب م�شرف »�شيتي بانك«.

ويف رحلة قمت بها موؤخر�ً �إىل �لهند، جل�شت يف مطار بومباي �ملحلي �جلديد يف �نتظار 

رحلة �ضركة »كينغ في�ضر« للطريان، التي ترفع �ضعار »�ضافر يف طريان االأوقات املمتعة« وقد 

. وقمت باإدخال �لرقم �ل�شري من �لبطاقة �لتي كنت قد  �رتكز حا�شوبي �ملحمول على ركبتيَّ

ا�ضرتيتها للتو من ك�ضك تابع ل�ضركة »تاتا اإنديكوم«، وح�ضلت على الفور على ات�ضال ال �ضلكي 

قوي. وكنت قد مررت يف طريقي من �شقة �لأ�شرة �لقدمية يف جوهو، مبجموعات بائ�شة من 

ْت مع بع�شها  حتت ج�شر علوي لطريق  �لأ�شر �ملحتاجة، �لتي تعي�س يف فقر مدقع، وقد �لتمَّ

عام �شريع مل ينتِه �لعمل منه بعد، وفوق ح�شائر رقيقة من �لقطن �ملت�شخ، ومن حولها �أطفال 

�شغار عر�ة، �أنوفهم مغطاة باملخاط. كان ذ�ك من نوعية �مل�شهد �لرديء، �لذي ي�شدم على 

نحو عميق �لأ�شخا�س �لذين يقومون باأول زيارة لهم �إىل �لهند، وهو �مل�شهد �لذي مل �أكف 

عن التاأثر لدى روؤيته.

ويف �أثناء قيامي بتفقد بريدي �لإلكرتوين يف حمطة �ملغادرة �ملتوهجة بني رجال �لأعمال 

الهنود واالأجانب والعائالت التي كانت يف انتظار اإحدى الرحالت اجلوية العديدة املتجهة 

اإىل كل جزء من البالد، فكرت يف الهند التي ع�ضت فيها منذ اأربعني عاماً والهند يف الوقت 

�حلا�شر، وت�شاءلت: �أين �شتكون �لهند بعد �أربعني عاماً من �لآن؟
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»اإىل اأين نتجه مع ملياراتنا من ال�ضكان؟ هذا هو ال�ضوؤال الذي تطرحه الهند على نف�ضها«، وقد 

قال يل �شديق، ونحن نحت�شي �شر�باً يف نيودلهي: �إنه �شوؤ�ل يجب على �لعامل باأجمعه �أن يطرحه.

ت �لهند، ولكنها  �إن ن�شف �أفر�د �أ�شرتي من �لهنود. ويف �أثناء معظم �شنّي عمري، تغريَّ

فعلت ذلك ب�شكل طفيف تقريباً دون �إدر�ك، ثم، وفجاأة، بد�أت �لتغيري�ت حتدث ب�شرعة 

ت�شّبب لك �لّدو�ر. و�شعرت مع كل و�شول باأنني �أ�شاهد ت�شوير�ً فوتوغر�فياً لنق�شاء �لوقت. 

مل مير �أي نظام دميقر�طي يف �لتاريخ بعملية حتول مماثلة ل�شخامة ولأهمية عملية حتول 

الهند اأو ت�ضارعها.

ويف �شفري يف طول �لبلد وعر�شها، كنت �شاهدة على �شناعة �لتحول �لذي ل ي�شدق، 

و�لذي طر�أ على �شكل �لهند وخ�شائ�شها. وقمت باإجر�ء مقابلت مع �ملئات من �لنا�س، 

�لذين �شاركوين روؤ�هم مل�شتقبل �لبلد، وكان معظمها طوباوي، مثايل؛ وبع�شها مقلق. 

�شري  تخيل  يعيدون  كانو�  �لذين  �لثقافية،  �ملوؤ�ش�شات  يف  �لعاملني  �لنا�س  �إىل  وحتدثت 

واأحداث الهند القدمية من اأجل جمهور عاملي جديد. والتقيت برجال اأعمال يتفانون من 

�أجل �شمول �لفقر�ء بالقت�شاد �ملنتع�س للهند، حتى فيما هم يقودون �شركاتهم �إىل �لعاملية. 

واأ�ضغيت اإىل اخلدم الذين يعملون يف املنازل و�ضائقي �ضيارات االأجرة، واملزارعني والبائعني 

�ملتجولني، وهم يتحدثون عن �شر�عاتهم �ليومية، وعن �إحباطاتهم، وعن �إميانهم باأن حياة 

�أولدهم �شوف تكون �أف�شل. وقد �شعقت يف كل مكان، بالكربياء، و�لتفاوؤل، و�لإح�شا�س باأن 

هذه �للحظة هي ملك للهند. ولح يل م�شتقبل �لهند، �إمكانياته وخماطره، ور�أيت يف ذ�ك 

�مل�شتقبل، م�شتقبلنا نحن؛ لأن م�شري �لعامل من م�شري �لهند.

منوذج م�شغر للعامل 

لي�س هنالك من بلد �آخر ي�شكل �أهمية بالن�شبة مل�شتقبل كوكبنا �أكرث من �لهند. ولي�س 

هنالك من حتٍد نو�جهه، ول م�شافة نتوق �إىل �حل�شول عليها ل يكون للهند فيها �شلة مهمة 

باملو�شوع. ومتثل �لهند بدء�ً من مكافحة �لإرهاب �لعاملي �إىل �إيجاد �لعلج للأوبئة �خلطرية 

املتف�ضية يف العامل، ومن التعامل مع اأزمة الطاقة اإىل تفادي ا�ضواأ ال�ضيناريوهات عن االحتبا�ص 

�حلر�ري يف �لعامل، ومن �لعمل على �إعادة �لتو�زن ما بني �حلالت �ل�شارخة من �لإجحاف 
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و�نعد�م �مل�شاو�ة �لتي تعم �لعامل �إىل �حلث على �لبتكار �حليوي �للزم لإيجاد وظائف 

وحت�شني ظروف �ملعي�شة - متثل �لهند �ليوم لعباً حمورياً. �إن �لعامل يخ�شع لعملية �إعادة 

تقومي جدية للمعايري وحتديد م�شتويات وقدر�ت جديدة حيث ت�شكل نه�شة قارة �آ�شية �أكرث 

العوامل اأهمية يف هذا االإطار. وحتمل الهند بيدها املفتاح اإىل هذا العامل اجلديد.

وت�شكل �لهند يف �لوقت نف�شه ح�شارة �آ�شيوية قدمية، و�أمة حديثة متاأ�شلة يف �لقيم 

التنويرية، واملوؤ�ض�ضات الدميقراطية ويف قوة �ضاعدة متنامية يف القرن احلادي والع�ضرين. 

وبتعد�د �شكاين يبلغ 1.2 مليار ن�ضمة، فاإن الهند تعد اأكرب نظام دميقراطي يف العامل. اإنها 

جمتمع مفتوح ن�شط ينب�س باحلياة. وي�شم �لن�شيج �ل�شكاين �ملتنوع يف �لهند: �لهندو�س 

و�مل�شلمني و�ل�شيخ و�مل�شيحيني و�لبوذيني و�ليانيني و�لزر�د�شتيني و�ليهود و�أتباع مذهب 

»االأرواحية«، الذي يقول بوجود روح لكل �ضيء يف الكون، وهناك اثنتان وع�ضرون لغة ر�ضمية 

يف �لهند. ويتكلم ثلث مئة وخم�شون مليون هندي �للغة �لإنكليزية.

�لهند هي منوذج م�شغر للعامل . وت�شمل جغر�فيتها كل مناخ، من جبال �لهمليا �ملغطاة 

بالثلوج �إىل �ل�شو�طئ �لتي تنمو عند �أطر�فها �أ�شجار �لنخيل، و�إىل �ل�شحارى، حيث جتول 

حل واجلمال. الهند دولة نامية مق�ضمة بني اأقلية غنية �ضغرية، وطبقة  جماعات البدو الرُّ

و�شطى �شاعدة، وثمامنئة مليون �شخ�س يعي�شون على �أقل من دولرين يف �ليوم. وتو�جه 

الهند جميع امل�ضكالت اخلطرية لع�ضرنا - عدم تكافوؤ اجتماعي �ضديد، عدم توافر �ضمان 

وظيفي، اأزمة طاقة متفاقمة، نق�ص حاد يف املياه، بيئة متدهورة، احتبا�ص حراري، وباء 

�لإيدز �ملتف�شي، هجمات �لإرهابيني - على نطاق يفوق �خليال.

�إن هدف �لهند هو هدف مثري ور�ئع يف جماله ومد�ه: حتويل دولة نامية ت�شم �أكرث من 

مليار �ضخ�ص اإىل دولة متقدمة وزعيمة عاملية بحلول العام 2020، وحتقيق ذلك بو�ضفه 

نظاماً دميقر�طياً يف حقبة ت�شهد ندرة يف �ملو�رد وتدهور�ً بيئياً. �إّن على �لعامل �أن مي�شي يف 

ت�شجيع �لهند. فاإن  ف�شلت �لهند يف حتقيق هدفها فاإن ذلك يطرح خطر�ً حقيقياً يجعل عاملنا 

رهينة للفو�شى �ل�شيا�شية، وللحرب �لد�ئرة حول �ملو�رد �لآخذة يف �لن�شوب تدريجياً، و�لبيئة 

امل�ضمومة، واالأمرا�ص املتف�ضية ب�ضرعة هائلة. و�ضوف تقوم اجليوب الرثية بتوظيف ال�ضركات 

اخلا�ضة لتاأمني حاجاتها واال�ضتعانة بامليلي�ضيات اخلا�ضة حلمايتها من الفقراء الذين 
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يحت�شدون عند �أبو�بها. ولكن �إذ� ما جنحت �لهند، فاإنها �شوف تثبت �أنه بالإمكان �نت�شال 

مئات �ملليني من �لأ�شخا�س من بر�ثن �لفقر. و�شوف تثبت �أي�شاً �أن �لنظام �لدميقر�طي 

متعدد �لأعر�ق، �ملتعدد �لديانات لي�س من �أمور �لرتف و�لرفاهية �ملقت�شرة على �ملجتمعات 

�لغنية. و�شوف ترينا كيف ننقذ بيئتنا، وكيف ندبر �أمورنا يف عامل نزق م�شاك�س متعدد 

�لأقطاب. �إن خطوة �لبد�ية �لتي تقوم بها �لهند هي بحق مغامرة �لقرن.

بحثاً عن منوذج جديد

»�إن �لتحدي �لأكرب �لذي يو�جهنا هو حتٍد مل يجد له �أحد حًل يف �لعامل: فنحن مل 

نعمل على تنمية �لعد�لة و�لإن�شاف. هذ� ما قاله يل موكي�س �آمباين رئي�س موؤ�ش�شة ريلين�س 

ال�ضناعية، اأكرب �ضركة يف الهند. هل ميكن لالأنظمة الدميقراطية الليربالية اأن ت�ضكل 

�مل�شاو�ة؟« لقد  �إقر�ر  بيئياً، ويقل�س من حالت عدم  يكون م�شتد�ماً  �قت�شاد �شوٍق عاملياً 

ف�ضلت الواليات املتحدة يف حتقيق هذا االأمر. ففي حني اأنها كانت قد اأثبتت مقدرتها على 

توليد ثروة وا�ضعة، فاإن ما ي�ضمى باإجماع وا�ضنطن قد قدم م�ضالح ال�ضركات التجارية على 

م�ضالح املواطن العادي واملهن التجارية ال�ضغرية، وت�ضبب يف تو�ضيع الهوة ما بني الغني 

والفقري، واأدار اأعماله من دون اأي اكرتاث للبيئة وجتاهلها ب�ضكل هائل. ويعتمد ازدهار 

اأمريكة على زيادة ا�ضتهالك موارد العامل - فبتعداد يبلغ �ضتة باملئة فقط من تعداد ال�ضكان 

يف العامل ت�ضتهلك الواليات املتحدة ثالثني باملئة من موارد كوكب االأر�ص. وهي تنتج ح�ضة 

غري متكافئة - 25 باملئة- من الغازات اخلطرية التي تطلقها البيوت الزراعية البال�ضتيكية.

وتواجه الهيمنة االأمريكية التكنولوجية، واالقت�ضادية، واالإ�ضرتاتيجية موقفاً معار�ضاً 

للمرة �لأوىل منذ �شقوط �لحتاد �ل�شوفيتي. ومن �ل�شخرية مبكان �أن و�شائل �لت�شالت 

القرن  الت�ضعينيات من  اأعوام  املقدمة يف  اإىل  اأمريكة  دفعت  التي  املعلومات  وتكنولوجيا 

�ملا�شي ت�شهم �لآن يف تد�عي �لهيمنة �لأمريكية ذ�تها. فو�شائل �لتكنولوجيا هذه �أوجدت 

عاملاً يتم فيه �شغط �لوقت و�ملكان ب�شورة مل ي�شبق لها مثيل، حيث تكون �لأفكار، و�لأمو�ل، 

واخلدمات والنا�ص يف حركة م�ضتمرة متحررة من قيود احلدود القومية.
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وقد اأن�ضاأت عملية العوملة التي حفزتها هذه االبتكارات التكنولوجية ما ي�ضميه االقت�ضادي 

اأمارتيا �ضني Amartya Sen »ع�ضراً من البحبوحة الهائلة« يجري فيه تكدي�ص املليارات من 

�لدولر�ت من قبل �لقلَّة، يف حني بالكاد يتمكن �ملليار�ت من �لنا�س من حتقيق �لنجاح 

و�لتوفيق يف حياتهم. ومع بروز �لنه�شة �ل�شريعة لل�شني من جهة، و�لتهديد�ت �لإرهابية 

�جلديدة من جهة �أخرى فاإن �أحد �لأ�شئلة �مللحة فعًل بالن�شبة لع�شرنا هي هل باإمكان 

�لأنظمة �لدميقر�طية �لليرب�لية �أن تقدم �إىل �ملو�طنني جميعهم، مبن فيهم �لفقر�ء، �حلرية 

لإدر�ك �إمكاناتهم وقدر�تهم �لب�شرية.

اإن تفاوؤل اأمريكة الذي ال ميكن كبته، واعتقادها باأنه ميكن للحياة اأن تتح�ضن يف النهاية، 

قد ت�شاءل يف ظل �ل�شورة �ملقيتة حلربها على �لإرهاب، و�لف�شل �لذريع يف �لعر�ق و�لقت�شاد 

العاملي املتحول. وا�ضتناداً اإىل البحث الذي اأجرته موؤ�ض�ضة Pew Global Attitudes، فاإن 

�لر�أي �لعام �لعاملي ينظر �إىل �لوليات �ملتحدة نظرة �شيئة ب�شورة مل ي�شهد لها �لتاريخ 

مثيًل. وحتى يف �لهند حيث ��شتمرت �لوليات �ملتحدة يف �أن حتظى باحرت�م بالغ وعلى 

نحو ي�شيبك بالدو�ر بعد مدة طويلة من �إنهيارها يف مكان �آخر، فقد �نخف�شت ن�شبة �لر�أي 

االإيجابي جتاهها ب�ضكل مفاجيء من 71 باملئة من �لذين �أبدو� مو�فقتهم على �ل�شيا�شة �لتي 

. وي�شعر �لأمريكيون �أنف�شهم باأمان �أقل 
تنتهجها يف عام 2003 اإىل 56 باملئة يف عام 2006)1(

وبثقة �أقل ب�شاأن م�شتقبلهم.

تدرك �لهند و�ل�شني �أنهما ل ت�شتطيعان تقليد �لنموذج �لأمريكي ب�شكل �أعمى: فالأر�س 

ال ميكنها بب�ضاطة اأن تتحمل املاليني من االأ�ضخا�ص ممن يقومون با�ضتهالك موارد حمدودة 

وفق امل�ضتويات االأمريكية، وال اإنتاج كميات كبرية من امللوثات وفق املعدل الذي يحققه 

االأمريكيون. ولي�ص باإمكان الغالبية العظمى من النا�ص يف العامل اأن تتحمل دفع التكاليف 

�لتي ُيطلب من �لأمريكيني �أن يدفعوها من �أجل تاأ�شي�س حياة كرمية: رعاية �شحية متميزة 

وتعليم متميز. ول ميكن للهند ول �ل�شني وهما تعانيان �شلفاً غياب �مل�شاو�ة ب�شدة و�أزماٍت 

بيئيًة و�ضحيًة رهيبًة، ال ميكنهما اأن ي�ضمحا جلزء �ضغري من �ضعبيهما اأن يعي�ص حياة على 

النمط االأمريكي.
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�أف�شل ما بني �لرخاء و�لإن�شاف، حيث وجهت بال�شتفادة  �أوروبة تو�زناً  لقد حققت 

من املوارد املهمة بغر�ص تاأمني رعاية �ضحية عاملية، م�ضاكن باأ�ضعار معقولة، معاجلة اأزمة 

البطالة، وغريها من املنافع للمواطنني العاديني. وقد ن�ضاأ االحتاد االأوروبي باعتباره الكيان 

�ل�شيا�شي و�لقت�شادي �لقومي �خلارق و�لأول يف �لعامل، و��شعاً ور�ءه نهائياً وب�شكل حازم 

وتام قروناً من العداء بني القوميات واملرياث الرهيب حلربني عامليتني �ضهدهما القرن 

الع�ضرون. اإال اأن اأوروبة تكافح اأي�ضاً تف�ضي بطالة حادة فيها وتواجه التحدي الذي يطرحه 

دمج االأعداد املتزايدة من املهاجرين امل�ضلمني.

وقامت رو�شية، وحتت نظام حكم فلدميري بوتني، ب�شحق �لأ�شو�ت �ملعار�شة، و�بتعدت 

عن املجتمع املفتوح الذي كانت قد اأقبلت عليه بعد انهيار االحتاد ال�ضوفيتي. وتعد اليابان على 

قدر كبري من �لتجان�س ثقافياً وح�شارياً، لكي تعمل كنموذج لبقية �لعامل؛ وقد حتركت موؤخر�ً 

باجتاه الطرف اليميني جداً ملجالها ال�ضيا�ضي مع �ضدور دعوات لن�ضر ثقافة قومية وع�ضكرية 

متطورة متاماً ومتجددة، تتجنب �لتطرق �إىل �شلوك �ليابان يف زمن �حلرب. وي�شمن �حلجم 

املطلق لل�ضني اأنه �ضيكون لها تاأثري كبري على النظام العاملي يف حني ينمو اقت�ضادها، ولكن 

النظام ال�ضيني ال ي�ضعر بالراحة يف اجللو�ص مع تلك الدول التي تقدر الدميقراطية، وحرية 

التعبري، وال�ضحافة الناب�ضة باحلياة.

و�لهند مبجتمعها �ملفتوح و�قت�شادها �لفاعل و�لن�شط، و�لتز�مها بدمقرطة موؤ�ش�شات 

�لنظام �لعاملي و�إيجاد �لرثوة بطريقة تكون �شاملة وم�شتد�مة، تقوم بتكوين منوذج بديل 

ومقنع ب�ضكل ال يقاوم.

�لقرن �لآ�شيوي

قال رئي�ص الوزراء الهندي �ضينغ لرئي�ص الوزراء ال�ضيني وين جياباو عندما زار نيودلهي 

النظام  �ضكل  اإعادة حتديد  على  يعمال معاً  اأن  وال�ضني  الهند  باإمكان  »اإن   ،2005 عام  يف 

العاملي«. ويوجد هناك فيما بينهما ثلث الب�ضرية، حيث يبلغ تعداد �ضكان الهند وال�ضني 2.4 

ملياري ن�شمة. ويعد �قت�شاد �لهند، �أ�شرع ثاين �قت�شاد ناٍم بعد �ل�شني م�شجًل معدل منو 

�ضنوي يبلغ ثمانية باملئة يف عام 2006، مع طموح باملحافظة على ن�شبة �لنمو مبعدل ت�شعة �إىل 
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ع�شرة باملئة �أثناء �ل�شنو�ت �خلم�س �لقادمة وما بعدها. وقد تقبلت �لهند مثلها مثل �ل�شني 

�شيا�شة �قت�شاد �ل�شوق، وتقدمت لتجني فو�ئد �لعوملة. وترى كل من �لهند و�ل�شني يف هذه 

�للحظة نقطة حتول تاريخية ينجذب فيها �مل�شتقبل نحو قارة �آ�شية، وهما ينظر�ن �إىل �لقرن 

�حلادي و�لع�شرين بو�شفه �لقرن �لآ�شيوي، وهو ع�شر �شتف�شح فيه �ملوؤ�ش�شات �لتي �أقامت 

�لنظام �لعاملي بعد �حلرب �لعاملية �لثانية، �ملجال �أمام �إطار جديد من �لعمل قائم على 

حتالفات جديدة وعلى توازن جديد للقوة.

وتعمل الهند وال�ضني على حل النزاع احلدودي بينهما الذي لطاملا ت�ضبب يف اإف�ضاد 

�لعلقات �لثنائية منذ �أن وقعت �حلرب بني �لبلدين يف عام 1962. وقد كانت الهند ومنذ 

زمن طويل ل تثق يف علقة �ل�شني �لوثيقة بباك�شتان، ل �شيما م�شاألة ح�شولها على و�شائل 

�لتكنولوجيا ذ�ت �ل�شلة بالأ�شلحة �لنووية، �إل �أن �لهند و�شعت م�شاألة حْذَرها هذ� جانباً من 

�أجل حتقيق تقدم يف علقتها مع �ل�شني. ويرتفع �ملعدل �لتجاري �لقائم بني �ل�شني و�لهند 

اأكرث من اأربعني باملئة يف ال�ضنة. ويف عام 2007، �ضوف حتل ال�ضني حمل الواليات املتحدة 

بو�شفها �أكرب �شريك جتاري لدولة مبفردها مع �لهند. وتدرك �لهند و�ل�شني �أنهما تو�جهان 

حتديات م�شرتكة، تتمثل يف �لفقر �ملتف�شي على نطاق و��شع، وفو�رق �جتماعية متز�يدة بني 

املدن واالأرياف، وتدهوراً بيئياً، واحتياجات مت�ضارعة للطاقة من اأجل املليارات من النا�ص. 

وتعرف كلتاهما �أن �أياً من هذه �مل�شكلت قد يحد من زخم قدرتهما �ملثرية للإعجاب على 

حتقيق املزيد من النجاحات، واأن يوقع بلديهما يف حالة من عدم اال�ضتقرار على ال�ضعيد 

املحلي اأو يورطهما يف نزاع اإقليمي.

وتدرك �لهند و�ل�شني يف �لوقت ذ�ته �أنه يف �ل�شباق لتاأمني �ملو�رد �لطبيعية �لأ�شا�شية 

وال �ضيما النفط والغاز اخلام، ولتاأكيد النفوذ يف الدول املجاورة التي تربطهما بها حدود 

�ن دولتني متناف�شتني. ولكن حتى و�إن متكنت �ل�شني و�إىل �لأبد من  م�شرتكة، فاإنهما تعدَّ

�لتفوق على �لهند بالقوة �لقت�شادية و�لقوة �لع�شكرية �ملطلقة، فاإنها لن تكون قادرة �أبد�ً 

على اأن ت�ضاهي امليزة الهائلة للهند بو�ضفها نظاماً دميقراطياً.

ت�شكل دميقر�طية �لهند مدخًل ر�ئعاً �إىل قوة معتدلة و�شمام �أمان طبيعياً لإحباطات 

مواطنيها. وتتقدم الهند يف هذا العامل اله�ص واملتغري ب�ضرعة بو�ضفها �ضديقاً للقوى 
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�لعظمى و�شديقاً للدول �لنامية، وم�شدر�ً عاملياً للإبد�ع �لثقايف و�لبتكار �لتكنولوجي، 

وجمتمعاً مفتوحاً.

الهند ال�ضابة

�لهند هي �لدولة �لأكرث �شباباً يف �لعامل. فخم�شون باملئة من �شعب �لهند هم حتت �شن 

اخلام�ضة والع�ضرين. وبحلول العام 2015، �ضوف يكون هنالك 550 مليونا ون�ضف املليون 

مر�هٍق يف �لهند. وبعد مرور وقت طويل من و�شول �شعوب �أوروبة، و�لوليات �ملتحدة، وحتى 

�ل�شني �إىل عمر �ل�شيخوخة ف�شوف تظل �لهند مع ذلك دولة �شابة من دون �أي نق�س يف 

االأيدي العاملة وال غياب للزبائن. وقد عززت �ضناعة تكنولوجيا املعلومات يف الهند ودورها 

كمزود عاملي للخدمات من الو�ضع املزدهر للبالد. فالت�ضنيع يتقدم فيها ب�ضرعة يف حني بداأ 

حمركه �لقت�شادي �حلقيقي، �لإنفاق باملفرق، بد�أ للتو بالتهيوؤ للنطلق. ومدعوماً بنمو 

اقت�ضادي قوي، و�ضروب متعددة من ال�ضلع اال�ضتهالكية واخليارات الرتفيهية، فاإن �ضباب 

�لهند متلوؤهم ثقة قوية جديدة ت�شتند �إىل توقعات و�آمال عري�شة، وهم يوؤمنون باأن �مل�شتقبل 

هو ملك لهم.

لقد اجتاحت البالد روح معنوية عالية وعزمية قوية ترى اأن اإجناز االأعمال اأمر ممكن، 

فاألهبت خميلة �لهند. وهنالك �شعار �عتمدته �إحدى �شركات �لطري�ن �خلا�شة �لكثرية 

و�حلديثة يف �لهند، �لتي تعر�س �أ�شعار�ً خمف�شة و��شمها »�يرديكان« يلئم هذ� �جلو �لعام 

بالتاأكيد، وهو: »يف كل مرة نقلع فيها ينظر �لقت�شاد باأكمله �إىل �لأعلى«، �أي �إن �لقت�شاد 

باأكمله يتح�ضن.

غوبال هو �شائق �شيارة �أجرة من مدينة بنغالور يبلغ �لثامنة و�لأربعني من �لعمر، وهو 

فخور جداً بابنته وعمرها �ضبعة ع�ضر عاماً، فهي طالبة المعة ممتازة. وهو يريد منها اأن 

حت�ضل على وظيفة يف موؤ�ض�ضة �ضناعة تكنولوجيا املعلومات يف بنغالور. وقد م�ضى عليه يف 

العمل �ضائقاً اأكرث من ع�ضرين عاماً، وهو ميتلك ال�ضيارة التي يقودها �ضتة اأيام يف االأ�ضبوع، 

وملدة �ثنتي ع�شرة �شاعة يومياً لتح�شيل رزقه. وقد �شاألته عندما كنا معاً يف يومنا �لثالث: 

»ما هو ر�أيك مب�شتقبل �لهند؟«
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»ر�ئع جد�ً. �شوف ت�شبح �لهند �لرقم و�حد«. قالها وهو يدير ر�أ�شه كا�شفاً عن �بت�شامة 

عري�ضة، مما اأوقع يف نف�ضي الفزع ال�ضديد، وجعلني اأرتاع الأنه مل يعد ينظر اأمامه اإىل 

�لطريق �ملزدحم .

وتقول يل دورجاڤاتي اوباديهاي وهي طالبة جامعية يف التا�ضعة ع�ضرة من عمرها من 

مدينة بومباي: »�أنت تدركني �أن �أمريكة يف حالة �نهيار، �أما �لهند فهي يف حالة تقدم. �أنتم 

�أيها �لنا�س لن يعجبكم ذلك �لأمر. لكنه و�قع«. تقولها وقد رفعت ر�أ�شها يف حركة ر�شينة 

ومتحدية يف �آن و�حد. وهي تعي�س يف �إحدى �لأحياء �لع�شو�ئية �لفقرية ملدينة بومباي. 

وقد �أيد و�لدها، وهو �شائق �شيارة �أجرة، رغبتها يف �لدر��شة يف �جلامعة على �لرغم من 

اعرتا�ضات اأمها.

ويعمل بهافي�س بافي�شي يف بيع قطع غيار لل�شيار�ت يف مدينة �آكول بولية ماهار��شرت�. 

ويقول �لزوج و�لأب �لبالغ من �لعمر خم�شة وثلثني عاماً: »�إن �لهند قادمة. باإمكانك �أن 

ترينها. �إننا ن�شعر بفخر �شديد. لقد �أبلينا بلء ح�شناً جد�ً. و�شوف يقوم و�لد�َي: باإجناز 

العمل على نحو اأف�ضل. وتومئ بقية اأفراد العائلة املوزعة هنا وهناك بروؤو�ضها عالمة 

املوافقة.

ويقول يل ناند�ن نايلكاين، �ملدير �لتنفيذي �مل�شوؤول ل�شركة �نفو�شي�س Infosys، ال�ضركة 

الهندية الرائدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات، يقول يل وهو جال�ص يف مكتبه يف مدينة 

بنغالور: »�إن �لنا�س يرون �ل�شوء يف نهاية �لنفق. �أخري�ً �شوف نتحرر من هذ� �لفخ. فهناك 

�ضعور باأن م�ضتقبلنا ميكن اأن يكون اأف�ضل بالن�ضبة الأوالدنا اأكرث منه بالن�ضبة لنا، وقد جعلنا 

ذلك نبذل طاقة كبرية للتو�ضل اإىل كيفية حل امل�ضكالت«.

يعد نايلكاين �شخ�شية �أ�شطورية يف �لطفرة �لتكنولوجية �لتي حققتها �لهند ورجًل 

م�ضهوراً عاملياً بف�ضل دوره املعروف يف اإعطاء توم فريدمان فكرة تاأليف كتابه الرائج جداً 

»�لعامل م�شطح«، ويتاألق وجه نايلكاين ب�شكل و��شح عندما يبد�أ باحلديث عن �شركته. »ترمز 

�نفو�شي�س �إىل حلظة �لإمكانية هذه بالن�شبة للهند؛ نحن لدينا �شتة و�شتون �ألف موظف 
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ومتو�شط �أعمارهم هو �شبعة وع�شرون. �إن �لأمر يتعلق بتاأ�شي�س علمة جتارية عاملية. �إنه 

يتعلق بتحقيق اإجنازات ح�ضب امليزة واجلدارة. اإنها �ضركة تتعلق بامل�ضتقبل ولي�ص باملا�ضي. 

التقدم بُخطا وا�ضعة على ال�ضاحة العاملية

و�ضف املدير التنفيذي ال�ضابق ل�ضركة »ار�ضيلور« Arcelor، وهو فرن�ضي اجلن�ضية غاي 

دويل، العر�ص املقدم من قبل �ضركة احلديد ال�ضلب الهندية »ميتال �ضتيل« Metal Steel اإىل 

�ضركة احلديد ال�ضلب االأوروبية العمالقة باأنه عر�ص »ل�ضركة مليئة بالهنود تدفع نقود الغ�ص 

واالحتيال«. ففي �ضهر حزيران من عام 2006، وبعد �ضهور من اجلدال الالفت لالأنظار 

- وبعد تدخل حكومة �لهند على نحو م�شتغرب للدفاع عن �بن ينتمي �إليها يعي�س يف لندن، 

وميتلك �شركة م�شجلة يف لوك�شمبورغ، ومل يكن، قد ��شتثمر �أمو�له �أبد�ً يف بلده �لأم يف تلك 

املرحلة - جنحت »ميتال �ضتيل« يف اال�ضتيالء على »اأر�ضيلور«. فعمت الفرحة قلوب الهنود يف 

اأرجاء العامل.

كان ا�ضتيالء »ميتال« على �ضركة »اأر�ضيلور« يرمز، بالن�ضبة للهنود، اإىل جميء ع�ضر 

املوؤ�ض�ضات التجارية الهندية ونهاية امربطورية جتارية غربية. وحتى جميء �ضركة »ميتال«، 

كانت �ملخاوف �لفرن�شية ب�شاأن �لعوملة تتج�شد يف �شورة �ل�شّباك �لبولندي �مل�شتعد للعمل 

باأجور اأقل جداً من االأجور املعتمدة وفق املقايي�ص الفرن�ضية. وقد اأثبتت ال�ضركة الهندية 

�لغازية �أنها جت�شد فكرة �أكرث �إثارة للفزع . فعلى �لرغم من �شدور تاأكيد�ت عن »ميتال« باأنه 

لن يكون هناك من ت�ضريح جماعي للعمال يف �ضركة »اأر�ضيلور«، وحيث ت�ضكل حزم املنافع 

و�لأجور �ل�شخية كل �شيء يخ�شى �لفرن�شيون �أن يخ�شروه، فاإن �لكثريين من �لفرن�شيني مل 

يتمكنو� من تخفيف �لنطباع باأنهم �شوف يدعون �لثعلب يدخل ُخّم �لدجاج.

بعد وقت ق�ضري من االنقالب الذي اأحدثته �ضركة »ميتال �ضتيل« قام فيجاي موليا من 

�ل�شركة �ملتحدة مل�شانع �جلعة يف �لهند بال�شعي لمتلك �شركة تايتينغر لل�شمبانيا. فقال: 

الفرن�ضيون Assez »كفى«. وتفوقت »م�ضالح حملية« غري حمددة على العرو�ص التناف�ضية، 

و�شحب موليا عر�شه. فاحلديد هو �أحد �لأمور، و�ل�شمبانيا �أمر �آخر خمتلف جد�ً!
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كانت �ل�شركات �لهندية تعمل بهدوء لتملك �شركات موجودة يف �أنحاء �لعامل، مبا فيها 

�شركات يف �أوروبة و�لوليات �ملتحدة. وميتلك بهار�ت فورغ �شركات يف �ل�شويد و�أملانية و �ململكة 

املتحدة والواليات املتحدة وال�ضني. وتقوم �ضركة انفو�ضي�ص »Infosys« بتو�ضيع عملياتها يف 

ال�ضني، والواليات املتحدة واأوروبة. و�ضارعت ال�ضركة العمالقة ل�ضناعة الطاقة الهوائية 

و��شتثمرت  رخي�شة،  بعرو�س  �ملتحدة  و�لوليات  �أوروبة  يف  �شركات  �شر�ء  �إىل  »�شوزلون« 

اأموالها يف جمموعة من طواحني الهواء يف والية ميني�ضوتا لتوليد الكهرباء. ويف عام2005، 

 New Logic الهندية الرائدة يف تكنولوجيا املعلومات، �ضركة Wipro »امتلكت »�ضركة ويپرو

»نيولوجيك«، وهي �شركة ت�شّنع �لرقاقات بالغة �ل�شغر �لتي تدخل يف �شناعة و�شائل �ت�شالت 

الهاتف اخلليوي، ومقرها املركز الفرن�ضي للتكنولوجيا املتقدمة يف �ضوفيا - انتبولي�ص.

واإن هي اإال اأ�ضهر من ا�ضتمالك �ضركة ميتال ل�ضركة ار�ضيلور، حتى قامت ال�ضركة العمالقة 

ل�ضناعة الفوالذ يف الهند »تاتا« Tata باإمتام �شفقة ل�شر�ء ح�شة �ملوؤ�ش�شة �ل�شناعية �لنكلو  

هولندية للفوالذ »كورو�ص« Corus مقابل 8.1 مليارات دوالر نقداً بالتمام والكمال. و دون اأن 

تواجه اأي �ضعوبات. وجتني �ضركة تاتا للم�ضروبات، و�ضاي تاتا )Tata Tea( �أكرث من ثلثي 

عائد�تها من �لأ�شو�ق �ملهمة يف �لعامل. وقد د�أبت �شركة Tata Tea على امتالك �ضركات 

م�ضروبات اأوروبية واأمريكية ب�ضكل منهجي بدءاً ب�ضركة »تيتلي« Tetley ومقرها اململكة 

 Good Earth »املتحدة وذلك يف عام 2000، وا�ضتمرت مع �ضركة ال�ضاي االأمريكية »غود ايرث

يف عام 2005. ويف عام 2006، ��شرتت »تاتا« �ل�شركة �لأمريكية رفيعة �مل�شتوى »�إِيت �وكلوك 

كويف«، Eight O'clock Coffee وال�ضركة الت�ضيكية »جيمكا« JEMCA؛ وح�شلت على ثلثني 

باملئة من ح�ضة �ضركة »اأمريكان غال�ضو« American Glaceau للمياه املنكهة.

وتقوم �ل�شركات �لهندية �لتي تتو�شع خارج �لبلد بالتعاقد مع مديرين وموظفني حمليني. 

ولدى �شركة »تاتا« لل�شت�شار�ت وحدها ت�شعة �آلف وخم�شمئة موظف يف �لوليات �ملتحدة. 

واأعلنت يف عام 2006، عن خطط ل�شتخد�م �ألف �آخرين من �ملوظفني من �لوليات �ملتحدة. 

وكانت �ضركة ماهيندرا وماهيندرا Mahindra & Mahindra تقوم بت�ضنيع اجلرارات يف 

 ،Mahindra U.S.A مدينتي تومبول، وتك�ضا�ص باإ�ضراف فرع ال�ضركة يف الواليات املتحدة

بوالية  اأتلنتا  مدينة  قرب  جديداً  م�ضنعاً  د�ضنت   ،2003 عام  ويف   ،1994 عام  منذ  وذلك 
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جورجيا. ويعمل لدى �ضركة املختربات الطبية »رانباك�ضي« Laboratories Ranbaxy، وهي 

�شركة م�شتح�شر�ت �شيدلنية هندية ر�ئدة، ت�شعة �آلف موظف يف �شبعة ع�شر بلد�ً.

�أمام �ل�شف �ل�شاد�س �لذي ي�شم �بنتي بني  قدمت يف �لعام �ملا�شي عر�شاً عن �لهند 

طلبه. وقلت لهم: �إنه �شيكون هنالك �حتمال كبري �أمامهم عندما يكربون �أن يعملو� ل�شالح 

�شركة �شينية �أو هندية. ومل يبُد �أن هذ� قد �أزعجهم �إطلقاً. فالأمريكيون �لذين كانو� 

يخ�شون من ترحيل �أعمالهم خارج بلدهم �إىل �لهند رمبا يجدون فر�شاً جديدة بالعمل 

ل�شالح �شركات هندية. و�شوف يجد �لأوروبيون �أنف�شهم يف و�شع مماثل على نحو متز�يد. 

وكان تي.�ضي. رامادوري رئي�ص جمل�ص اإدارة �ضركة »تاتا« للخدمات اال�ضت�ضارية )TCS( قد 

قال يل يف غرفة �ملعي�شة يف منزله �لقائم عند و�جهة ووريل �لبحرية يف بومباي: »لقد كان 

لدى قارة �آ�شية دور قيادي عاملي �متد �آلف �ل�شنني، ثم حتول �لدور �إىل �أوروبة ثم �إىل 

�أمريكة، وهو �لآن يعود ثانية �إىل �آ�شية. و�شيكون �شعباً على �لوليات �ملتحدة، وعلى �أوروبة 

�لقبول بحقيقة �أن �آ�شية، ومن �شمنها �لهند و�ل�شني، ومن �لناحية �لثانية �أي�شاً ماليزية، 

و�شنغافورة، ودول �أخرى، �شوف تكون مركز حتقيق �لرث�ء«.

�لثورة �ل�شناعية �لثالثة

قال يل عظيم پرميجي �ملوظف �لتنفيذي �مل�شوؤول ل�شركة ويربو �إحدى �أكرب �ل�شركات 

الهندية امل�ضاركة يف تنفيذ عقود وادارة ن�ضاطات اقت�ضادية يف اخلارج، قال يل وهو يتحدث 

يف مقر �شركته يف بنغالور: »�أي عمل جتاري ل يتطلب ح�شور�ً �شخ�شياً ميكن �أن يكون له 

م�ضدر م�ضرتك. لقد اأ�ضبحت الهند م�ضدراً رئي�ضاً للعمالة املاهرة بتكاليف قليلة، مع وجود 

فئة من �لعاملني �لذين يتكلمون �للغة �لإنكليزية، ويتمتعون مبهار�ت عالية، وي�شتطيعون �أن 

يناف�شو� �أف�شل �خلرب�ت ول �شّيما يف جمال �لتكنولوجيا و�لعلوم، مقابل جزء زهيد مما يدفع 

لنظر�ئهم من �لعمال يف �لوليات �ملتحدة �أو �أوروبة.

 Biocon »وقد اأبلغتني كريان مازومدار �ضو املوظفة التنفيذية امل�ضوؤولة ل�ضركة »بيوكون

ال�ضركة الهندية الرائدة يف جمال التكنولوجيا احليوية، واإحدى اأكرث الن�ضاء �ضهرة يف جمال 

�لإد�رة �لتنفيذية يف �لهند: �إن �لهند متلك �لإمكانية؛ لأن تكون خمترب �لعامل. فنحن لدينا 
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عقول ذكية وميزة �لتكاليف �ملو�تية. نحن ننكّب على تلبية �حلاجات �لطبية للعامل، ونقول: 

»عليكم �أن ت�شّنعو� �أدوية ميكن حتمل دفع ثمنها. �إن �إنفاق مبلغ 2.5 ملياري دوالر ون�ضف 

املليار على تكاليف اإنتاج دواء واحد لي�ص باالأمر املقبول«.

وتغدو �لهند مركز�ً مهماً للبحوث �لعلمية و�لتنموية بالن�شبة لأعد�د كثرية من �ل�شركات 

الرئي�ضة متعددة اجلن�ضيات. فقد وظفت �ضركة IBM حالياً 43,000 �شخ�ٍس يف �لهند من 

اأ�ضل 330,000 ينت�شرون يف �أنحاء �لعامل. و�شوف ت�شتثمر �شركة »�نتيل« Intel مليار دوالر 

يف الهند لل�ضنوات اخلم�ص القادمة. اأما �ضركة »�ضي�ضكو« Cisco، فت�شتثمر )1.1( مليار دوالر 

�آخرين. و�شت�شتثمر �شركة »مايكرو�شوفت« )Microsoft 1.7( مليار دوالر وت�ضتخدم للعمل 

 .
)2(

3,000 موظٍف �إ�شايف

ويتوقع اأن تزداد ن�ضبة الوظائف يف قطاعات التمويل املايل، التكنولوجيا، علوم احلياة، 

�أوروبة،  كو�در موؤهلة من  ��شتقد�م  فيها  يتم  �لتي  �لأعمال  و�إد�رة  �لب�شرية،  �ملو�رد  �إد�رة 

واأمريكة اإىل دول العامل النامي، من م�ضتواها احلايل البالغ اأقل من )5( باملئة اإىل )30( باملئة 

. وبحلول �لعام ذ�ته �شوف يتم ��شتقد�م ما يقدر بـ )3.5( مليون �ضخ�ص 
بحلول عام 2015)3(

من فئات موظفي املكاتب واملدر�ضني من الواليات املتحدة اإىل جانب تخ�ضي�ص )151( مليار 

.
)4(

دوالر من الرواتب للعقود اخلارجية مع كون الهند وجهة اال�ضتقدام بالدرجة االأوىل

�إن �لقت�شاد �لعاملي يخ�شع لعملية �إعادة تنظيم كربى تعمل على حتقيق �إعادة �لتو�زن 

يف �لوظائف و��شتثمار ر�أ�س �ملال باجتاه قارة �آ�شية. وقد �أوجدت و�شائل تكنولوجيا �ملعلومات 

واالت�ضاالت حميطاً تكون فيه الوظائف الوحيدة التي يجب اأن تظل وظائف حملية هي تلك 

التي تتطلب تفاعاًل مبا�ضراً ووجهاً لوجه بني املتعاملني. وميكن بالن�ضبة جلميع الوظائف 

�لأخرى ��شتقد�م عمال من �خلارج لأد�ئها يف مو�قع بعيدة ورفدها عن طريق تفعيل و�شائل 

�لتكنولوجيا �لرقمية. ويدعو �آلن ��س.بليندر وهو �أ�شتاذ يف �لقت�شاد يف جامعة برين�شتون، 

يدعو هذه بالثورة �ل�شناعية �لثالثة. وقد كانت �لثورة �لأوىل تتمثل يف حتول �لعمل من �ملز�رع 

�إىل �مل�شانع وجت�شدت �لثانية يف �لتحول من �لت�شنيع �إىل �خلدمات. �أما �لثالثة فتتمثل يف 

التحول الذي اأمكن حتقيقه بف�ضل ع�ضر املعلومات.
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ويعتقد بليندر �أن �لأبعاد �لنهائية للثورة �ل�شناعية �لثالثة »رمبا مربكة«. وعلى �لرغم 

من �أنه لي�س ممكناً ول مرغوباً �إعادة �لثورة �إىل �لور�ء فاإنني �أ�شارك بليندر �لعتقاد باأن 

احلكومات واملجتمعات يف العامل املتقدم يجب اأن تت�ضدى ب�ضجاعة للتحديات ال�ضخمة 

 وهي ال تفعل ذلك 
)5(

دة االأوجه، التي �ضوف ياأتي بها العمل ما وراء البحار. واملعقدة ومتعدِّ

يف هذه �ملرحلة. فالعمال يف �لوليات �ملتحدة �لذين فقدو� وظائفهم ب�شبب �نتقال �لكثري من 

�لأن�شطة �لقت�شادية �إىل �خلارج ُيرتكون مبعظمهم ليتدبرو� �أمورهم باأنف�شهم. 

رد يف ظائف �ملهار�ت �لعالية يف �لهند، فقد �أدى نزيف �لأدمغة -تدفق  ومع �لتز�يد �ملطَّ

�ملو�هب باجتاه �لدول �ملتقدمة يف �لغرب، ل �شّيما �لوليات �ملتحدة، و�لذي ميِّز �لن�شف 

�لثاين من �لقرن �ملا�شي- �إىل �إيجاد تياٍر م�شاٍد يف هذ� �لقرن: �إعادة دور�ن حركة �لأدمغة. 

وكان والدي الهندي، وهو مهند�ص طريان ياأمل اأن يعود اإىل الهند بعد تخرجه يف اجلامعة 

يف اأمريكة، ولكن مل تكن هناك من فر�ص لتوافق ما كان ميكن اأن يح�ضل عليه يف الواليات 

املتحدة. واليوم، وبينما تتو�ضع االأعمال التجارية الهندية يف اأوروبة وتنتقل ال�ضركات االأوروبية 

و�لأمريكية �إىل �لهند؛ ينمو �لطلب على �لهنود �لذين تلقو� تعليماً غربياً و�لهنود من ذوي 

اخلربة يف عامل االأعمال الدويل، وتزدهر يف الهند وظائف الرواتب العالية واملجتمعات 

املحلية اخلا�ضة التي تقدم مزايا مواتية طبقاً للنمط االأمريكي املتبع، ويقرر عدد متزايد من 

الهنود باأن الوقت قد حان للعودة اإىل الوطن. وي�ضكل الهنود العائدون من الواليات املتحدة 

و�ململكة �ملتحدة تاأثري�ً قوياً يف حتديث وطنهم �لأم، حيث يطالبون بخدمات �أكرث فاعلية، 

وي�شتكون من �لف�شاد ويجاهرون بعدم ر�شاهم عن �لبنية �لتحتية �لرديئة.

 )The Indus Entrepreneur TIE( يف عام 2003، قدرت جمموعة �لإندو�س لل�شتثمار�ت 

 SiliconValley  
*

�ل�شيليكون �ألف هندي غادرو� و�دي  �إىل ع�شرين  �ألفاً  باأن خم�شة ع�شر 

عائدين �إىل بلدهم. و�أبلغني �أمار بابو من �شركة »�نتل« �لهند �أن نحو )15( باملئة من موظفي 

�ل�شركة يف بنغالور هم من �لهنود، �لذين عادو� من �لوليات �ملتحدة. و�لكثري من �لأ�شخا�س 

املتقدمة  التكنولوجيا  ل�سناعة  مركز  اأ�سخم  ي�سم  كاليفورنية.  ولية  �سمال  كالرا  �سانتا  وادي  يف  يقع   *
اأج��ه��زة  يف  ت�ستخدم  ال��ت��ي  ال�سيليكون  رق��اق��ات  م��ن  ا�سمه  ا�ستق  امل��ع��ل��وم��ات.  تكنولوجيا  و���س��رك��ات 

احلا�سوب.(املرتجمة)
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الذين يعودون من الواليات املتحدة يكونون قد ت�ضربوا جرعة وافية من اخلربة عن طبيعة 

لإن�شاء  و�أمو�لهم  �ملقاولت  ي�شتخدمون قطاع  �ل�شخ�شية. وهم  �ل�شتثمارية  �مل�شروعات 

�شركات و�أعمال جديدة يف �لهند. وبع�شهم يتخذ من �لهند مقر�ً له، و�لبع�س يبد�أ بتاأ�شي�س 

�شركات جديدة يف �لهند يف حني يبقي على قو�عده يف �لوليات �ملتحدة. وهناك �آخرون غالباً 

ما يوجدون يف �لطائرة ب�شكل متكرر، �إىل حد �أنهم مل يعودو� يعرفون �أين يعي�شون.

ع�ضر النه�ضة الهندي

لقد بداأ �ضعب الهند البالغ عدده 1.2 مليار ن�ضمة وهنود ال�ضتات املوؤلفني من ع�ضرين 

�إىل  يحتاج  »من  و�لقت�شادية.  �لثقافية  و�إِمكاناتهم  قدر�تهم  با�شتعر��س  بدوؤو�  مليوناً 

اجلمهور االأمريكي؟« هذا ما �ضاألني اإياه منتج االأفالم �ضمريتي ماندهرا ونحن نتناول طعام 

الغداء يف نيويورك. »هنالك ثالثة ماليني �ضخ�ص فقط هنا« ولقد اأذهلتني هذه اجلملة 

بكل تاأكيد. واأنا اأ�ضك يف اأن اجلمهور االأمريكي مع رغبته العميقة وغري املحدودة يف الت�ضلية 

والرتفيه لن تعود له اأية اأهمية يف اأي وقت قريباً. اإال اأن لدى �ضمريتي وجهة نظر ت�ضتحق 

�لهتمام: »كل �شيء موجود مبقيا�س خمتلف يف بومباي �أو بيجني )بكني( عنه يف نيويورك 

اأو لو�ص اأجنلو�ص«.

وقال يل �ضاراد ديڤاراجان الرجل الذي جاء بالرجل العنكبوت »�ضبايدرمان« اإىل الهند، 

والذي هو جزء من امل�ضروع اجلديد ل�ضركة Virgin ملجالت االأطفال امل�ضورة واأفالم الر�ضوم 

�ملتحركة: »�إن �ل�شجل �لتاريخي لأبطال �ل�شخ�شيات �مل�شورة �لعظماء �لذين نعرفهم ونحبهم 

ميتد �إىل مدى خم�شني عاماً. �إل �أننا لدينا يف �لهند �أبطال خارقون يعود �شجلهم �لتاريخي �إىل 

خم�شة �آلف �شنة«. ويوفر �لرت�ث �لثقايف �لغني للهند بئر�ً عميقة ملادة �إبد�عية منها ت�شنع 

االأعمال الفنية والرتفيهية من اأجل اجلمهور العاملي الفعلي الذي يحتل املرتبة االأوىل يف العامل.

وح�ضب روؤية �ضاراد و�ضريكه غوثام ت�ضوبرا للو�ضع - وهما  ي�ضتمدان االإلهام من مر�ضديهما 

�ملخرج �ل�شينمائي �شيكار كابور و�ملعلم �لروحي ديباك ت�شوبر�- فاإنهما م�شاركان يف ما هو 

لي�س باأقل من �شناعة ع�شر نه�شة هندية. ومثلما مت ن�شيان �لكثري من �أرقى �لإجناز�ت 
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واالأعمال الفنية والفل�ضفية يف الغرب اأثناء حقبة الع�ضور الو�ضطى لتوؤدي اإعادة اكت�ضافها 

ثانية اإىل اإحداث تاأثري جديد مذهل يف ع�ضر النه�ضة االإيطالية يف اإيطالية، فاإن الهنود 

يعتقدون اأن الفنون والفل�ضفة الهندية هجعت يف ظالم الهيمنة االإمربيالية الغربية وما 

اأعقبها من اأحداث. »العامل بحاجة اإىل اأ�ضاطري جديدة« هذا ما قاله يل ديباك ت�ضوبرا. 

و�لثقافة �لهندية متتلك جميع �لعنا�شر لتكوين و�حدة.

وقال يل �شار�د وغوثام كل على حدة، �إنه �أمر مثري جد�ً. فاأنت ت�شعرين وكاأنك و�حدة 

اأفراد عائلة مديت�ضي* Medici عندما تكونني د�خل �ل�شتديو يف �لهند«.

�إن �لربهان على قيام ع�شر �لنه�شة �لهندية موجود يف كل مكان. فالعامل تثريه ثانية 

�ملو�شة �لهندية و�ملو�شيقا �لهندية و�لأزياء �مل�شتوحاة من �لهند. ويظهر �ملمثلون �لهنود على 

�ضا�ضة التلفزة و�ضا�ضات ال�ضينما عرب الواليات املتحدة وحول العامل. وبعد مرور اأربعني عاماً 

على قيام فريق �لبيتلز بو�شع �لهند على خارطة �لوعي �لغربي، تقوم �لهند بو�شع �لغرب 

�ضمن ت�ضاري�ص عاملية جديدة.

ويرتبط خمرجو �لأفلم و�ملنتجون �لهنود بعقود و�تفاقيات مع ممثلني خم�شرمني 

و�ضخ�ضيات لها وزنها من هوليوود. وتعمل �ضركات الر�ضوم املتحركة الهندية لي�ص فقط 

ببناء  تقوم  و�إمنا  �لعامل،  �لإعلمية يف  لل�شركات  تكتل  �أكرب  ل�شالح  �ملحتوى  �إنتاج  على 

كبرية  �أعد�دهم  �لهنود  و�مل�شتهلكون  �لهنود  فامل�شاهدون  بها.  �خلا�شة  �لفكرية  ملكيتها 

وبدوؤوا بامتالك النقود ل�ضد انتباه �ضركات االإعالم يف اأنحاء العامل بينما تقوم �ضركات اإنتاج 

�لأعمال �لرتفيهية �لهندية بالتوجه مبوهبتهم وروؤيتهم �إىل �لعاملية. 

وكان فريق �شركة »ڤريجن كوميك�س« قد تعاقد يف �شهر ت�شرين �لثاين �ملا�شي مع جنم 

هوليوود �لكبري نيكول�س كيج ليلعب �لدور �لرئي�شي يف فيلم �شينمائي ماأخوذ عن رو�يتهم 

.»
**

امل�ضورة وعنوانها The Sadhu »ال�ضادو

* عائلة اإيطالية عريقة عا�ست يف فلورن�سا وتو�سكاين بني القرنني اخلام�س ع�سر وال�سابع ع�سر.
** رجل دين هندو�سي يعي�س حياة التق�سف والب�ساطة.(املرتجمة)
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حتديات خميفة 

تعي�س يف �لهند ن�شبة مذهلة تبلغ �أربعني باملئة من فقر�ء �لعامل، مبن فيهم ثلث �أطفال 

العامل الذين يعانون من �ضوء التغذية. وقد اأ�ضار تقرير قدمه اإىل اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة يف اأيلول 2006، املقرر اخلا�ص جان زيغلر بعنوان »مدى اجلوع املزمن و�ضوء التغذية 

يف الهند« اأ�ضار اإىل اأن اجلوع و�ضوء التغذية ي�ضكالن م�ضكلتني كبريتني يف الهند يف الوقت 

احلا�ضر اأكرث مما كانا عليه يف الت�ضعينيات، واأن الهوة بني اأولئك الذين ياأكلون جيداً والذين 

. ففي بلد يفاخر بتوليه 
 )6(

لي�س مبقدورهم �حل�شول على مايكفيهم من �لغذ�ء قد �ت�شعت

ملوقع �لريادة يف حقل تكنولوجيا �ملعلومات وبنمو �قت�شادي قوي، يعي�س عدد خمجل من �لهنود 

اأو�ضاعاً لي�ضت اأف�ضل، ويف بع�ص احلاالت اأ�ضواأ من الو�ضع يف �ضبه ال�ضحراء االإفريقية.

و��شتناد�ً �إىل تقرير �شدر �لعام �ملا�شي عن �للجنة �لدولية للإيدز، فاإن �لهند ت�شم �أكرب 

عدد من �ل�شكان يف �لعامل �مل�شابني بڤريو�س »�ت�س.�آي.ڤي« HIV امل�ضبب ملر�ص االإيدز، 

حيث يوجد هناك اأكرث من 5.7 مليني مري�س فيها، مع �أن �لرقم �حلقيقي قد يكون �أعلى 

كثري�ً، ول تتو�فر �آليات موثوقة متاماً للح�شول على �لأرقام �لدقيقة. وهناك جمموعة من 

التي  املوؤ�ض�ضات اخلا�ضة تعمل مع هيئات االأمم املتحدة والبنك الدويل مل�ضاندة اجلهود 

تبذلها �حلكومة �لهندية لكبح تيار هذ� �لوباء �خلطري وتقدمي �لرعاية و�لعلج غري �ملكلف 

لل�ضحايا. وقد اأدى اإنتاج االأدوية النوعية من قبل ال�ضركات ال�ضيدالنية الهندية اإىل تخفي�ص 

تكاليف �لعلج ب�شكل جذري، يف �لهند، ويف �أجز�ء �أخرى من �لعامل �لنامي. و�إن مقدرة 

�لهند على �لتغلب على �نت�شار هذ� �ملر�س �لفظيع يف �لوقت �ملنا�شب للحيلولة دون �إحلاق 

�ضرر كبري باقت�ضادها، هي م�ضاألة مفتوحة للنقا�ص. وكان تقرير �ضدر عن املجل�ص القومي 

للبحوث االقت�ضادية التطبيقية )NCAER( يف عام 2006، قد حدد تكاليف مكافحة وباء 

 .
)7(

االإيدز لل�ضنوات الع�ضر القادمة بن�ضبة )8.6( باملئة من النمو االقت�ضادي ال�ضنوي للهند

وكان اجيت باالكري�ضنان موؤ�ض�ص Rediff.com رديف دوت كوم، �أكرب بو�بة للإِنرتنت 

يف �لهند و�ل�شركة �لإعلمية �لتي متتلك �شحيفة »�نديا �برود« »India Abroad« من بني 

مطبوعات �أخرى، كان قد قدم يل عندما �لتقيته موؤخر�ً لتناول �لقهوة يف بومباي و�شفاً 
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موجز�ً لأ�شو�أ كابو�س ير�ه: »هل تريدين مني �أن �أبلغك عن �ل�شبب �لذي يجعلني �شاحياً 

ليًل؟ �شوف �أقول لك. رمبا ل �أحفظ هذه �لأرقام ب�شكل �شحيح متاماً، لكنني ل�شت �أبالغ 

يف حتديدها. فعندما ح�ضلنا على ا�ضتقاللنا، كان ثمانون باملئة من الناجت املحلي االإجمايل 

)GDP( م�شدره �لزر�عة وكان خم�شة و�شبعون باملئة من �أبناء �شعبنا يعي�شون يف �ملناطق 

الريفية. اليوم هنالك فقط ثالثون باملئة من الناجت املحلي االإجمايل ياأتي من الزراعة ومع 

ذلك فاإن �ضبعني باملئة تقريباً من اأبناء �ضعبنا ما زالوا يعي�ضون يف املناطق الريفية. ونحن 

رمبا نحتاج �إىل نحو ع�شرة باملئة فقط من �ل�شكان �مل�شتغلني يف �لزر�عة. لذ� قويل يل �أنت: 

كيف بحق �ل�شماء �شوف نوجد خم�س مئة مليون وظيفة للنا�س �لذين �شوف يرتكون �لعمل 

يف الزراعة، و�ضوف يحتاجون اإىل التوظيف، اإ�ضافة اإىل ع�ضرات املاليني من الوظائف التي 

نحتاجها للنا�س �لذين يعملون يف وظائف �أدنى من موؤهلتهم، و�لنا�س �لعاطلني عن �لعمل 

�ل�شكان يف  ي�شتمر عدد  �ل�شاعدة، يف حني  �لأجيال �جلديدة  �إىل  و�إ�شافة  �ملدن،  �لآن يف 

�لتز�يد؟ وقال وهو ي�شتند بظهره يف مقعده ثانية ومركز�ً عينيه علّي: �إن ذ�ك هو ما يبقيني 

�ضاحياً يف الليل«.

ا�ضتقطب قطاع تكنولوجيا املعلومات يف الهند االهتمام الدويل واأوجد حتواًل يف طريقة 

تفكري جيل جديد من ال�ضباب الهندي الذي يدرك اأن التميز والعمل اجلاد ميكن اأن يقودا 

اإىل التقدير والنجاح. غري اأنه بالن�ضبة لكل ما ميكن روؤيته ب�ضدد التكنولوجيا املتقدمة يف 

بنغالور، فاإن امل�ضروعات التجارية املت�ضلة بتكنولوجيا املعلومات يف الهند قد اأوجدت وب�ضكل 

مبا�ضر جمرد )1.3( مليون وظيفة مع )3( مليني وظيفة �أخرى مت �عتمادها ب�شكل غري مبا�شر. 

وهذ� ل يقرتب �أبد�ً من مقيا�س �إيجاد �لوظائف �لذي يتطلبه �لتعد�د �ل�شكاين �ملتز�يد للهند. 

فالت�شنيع �شوف يوجد بع�س �لوظائف �لتي ل بد �أن �شبان �لهند باأم�ّس �حلاجة �إليها. و�شوف 

تتيح �ملنتجات �لتي تعتمد يف �شناعتها على نظام �لت�شليف �جلديد، ول �شيما نظام متويل 

�لقرو�س �ل�شغرية، للآخرين بدء �أعمال جتارية على نطاق �شيق. وحتظى تنمية �ملناطق 

الريفية يف الهند حيث يعي�ص )850( مليون هندي، باإمكانية حت�ضني حياة املزارعني واإيجاد 

فر�س جديدة يف �ملدن �ل�شغرية و�ملتو�شطة �حلجم يف �لبلد. و�شتحتاج �لهند �إىل هذ� كله، 
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و�إىل �ملزيد، من �أجل تلبية �حلاجات �لأ�شا�شية و�لطموحات �لتي جرى ت�شجيعها حديثاً يف 

نفو�ص �ضعبها العديد.

ويوؤيد ناند�ن نايلكاين �لر�أي �لقائل: �إن �إيجاد �لوظائف هو �أحد �أكرب �لتحديات �لتي 

تو�جهها �لهند. وقد �أبلغني وهو يتحدث عن قطاع تكنولوجيا �ملعلومات وحده: »�إننا نحتاج 

�إىل حت�شني منونا �لقت�شادي بالفعل، لأننا نحتاج �إىل �إيجاد ع�شرة مليني �إىل �ثنتي ع�شرة 

مليون وظيفة جديدة. وهناك �أي�شاً مقد�ر كبري من �لتفاوت بني �لأقاليم. فدخل كل فرد يف 

�إقليم جو� يعادل �أربعة �أ�شعاف �لدخل يف �إقليم بيهار. و�لعوملة هي يف �شاحلنا. و�لبتكار لي�س 

مب�شكلة، ولي�س لدينا نق�س يف �لأفكار، �إل �أن �لتحدي يزيد من حجمه«.

ويتمثل �لتحدي كذلك يف �لتحرك ب�شرعة و�لتعامل مع �أزمات متعددة جميعها وعلى �لفور. 

وباالإ�ضافة اإىل اجلوع، وڤريو�ص العوز املناعي الب�ضري/ مر�ص االإيدز، والبطالة اجلماعية، 

فاإن الهند تواجه اأزمة مياه حادة. ومع وجود )17( باملئة من �ضكان العامل ولكن )4( باملئة فقط 

من مياهه �لعذبة، فاإن ��شتهلك �ملو�رد �ملائية للهند يجري �لآن ب�شكل يفوق طاقتها. كما 

يجري ا�ضتنزاف مكامنها اجلوفية وطبقاتها ال�ضخرية املائية على نحو اأ�ضرع من وترية اإعادة 

�إ�شباعها باملياه، مما يوؤدي �إىل ت�شرب مو�د كيماوية خطرية مبا يف ذلك �لزرنيخ و�لفلور�يد، 

اإىل املخزون املائي املتبقي للطبقات اجلوفية. كذلك فاإن مياه الهند ملوثة اإىل درجة كبرية 

مبياه �ل�شرف �ل�شحي وبقاذور�تها وباملخلفات �ل�شناعية غري �ملعاجلة ومفرز�ت �ملبيد�ت 

احل�ضرية. وتهدد ال�ضني باإقامة �ضد على نهر براهما بوترا قبل و�ضوله اإىل احلدود الهندية، 

وهي خطوة �شوف تكون لها عو�قب كارثية بالن�شبة للمليني من �لهنود.

ويوؤدي �لحتبا�س �حلر�ري �إىل تقل�س �مل�شاحات �ملغطاة بالثلوج يف جبال �لهيماليا، ورمبا 

يقوم بتغيري �أمناط هطل �لأمطار �لتي يعتمد عليها �لكثري من �لأعمال �لزر�عية. و�شوف توؤثر 

هذه العملية على اجلنوب اال�ضتوائي ب�ضورة �ضلبية اأكرث من تاأثريها على مناطق ال�ضمال 

ذ�ت �ملناخ �ملعتدل، فالحتبا�س �حلر�ري �لعاملي ينذر باحتمالت مرتقبة ت�شمل �إغر�ق جزر 

اندامان ونيكوبار الهندية وغمر املناطق ال�ضاحلية باملياه، وهي ت�ضكل موطناً ملئات املاليني من 

ال�ضكان. ويف منطقة غرب البنغال وبنغالدي�ص املجاورة وحدها، قد توؤدي االرتفاعات املتوقعة 
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يف من�شوب مياه �لبحر �إىل نزوح وت�شريد ما قد ي�شل �إىل �شتني مليون �شخ�س، ما مل يتم 

اتخاذ اإجراء جذري الإيقاف انبعاث الغازات املت�ضاعدة من البيوت الزراعية البال�ضتيكية.

اإن اندفاع الهند لتطوير �ضناعة احلديد ال�ضلب لديها وتطوير قاعدتها الت�ضنيعية 

يدفع ب�ضركات التعدين واأ�ضحاب امل�ضالح املتنفذين اإىل مناطق تعد تقليدياً موطن ال�ضكان 

القبليني االأ�ضليني اأو »االأديڤا�ضيز« Adivasis كما يعرفون اليوم. وكانت املناطق الغنية 

باملعادن يف واليتي ت�ضهاتي�ضغار واوروي�ضا قد �ضهدت نزاعات دموية بني �ضركات �ضناعة 

�حلديد �ل�شلب �لكبرية و�ل�شكان �ملحليني على خلفية طردهم من �أر��شي �أجد�دهم. وغذى 

�حلرمان �لقت�شادي �حلاد و�لفو�رق �لجتماعية �ملوؤملة منو حركة مترد تتبنى تعاليم �لزعيم 

ال�ضيني الراحل ماوت�ضي تونغ تدعى »حركة الناك�ضال« TheNaxalites و�شميت با�شم بلدة 

ناك�ضالباري Naxalbari يف غرب البنغال، حيث نظمت جماعة �ضغرية من�ضقة عن احلزب 

ال�ضيوعي الهندي انتفا�ضة فالحية م�ضلحة يف عام 1967. وقد امتد الناك�ضال حالياً اإىل ما 

 وعدد 
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هو �أبعد كثري�ً من غربي �لبنغال. وتعتز �حلركة بجي�س قو�مه نحو 20,000 رجل

غري معروف من �ملنا�شرين �لذين تتكاثر �شفوفهم بفعل ما يلحقهم من �ملظامل �لقت�شادية 

و�لجتماعية �لقا�شية. ويعلق �لقرويون د�خل �ملناطق �لتي ين�شط فيها �لناك�شال، و�شط تبادل 

�إطلق �لنار ما بني �ملتمردين وقو�ت �لأمن. وقد �أ�شرَّ يل حملل هندي كبري يف نيودلهي �لعام 

املا�ضي باأن البع�ص يخ�ضى باأن ما ُيدعى »باملمر االأحمر« للناك�ضال لديه القدرة على العمل 

باأق�شى �إمكانياته يف طول �لبلد وربط �ملتمردين �ملاويني )تيار �لزعيم �ل�شيني �لر�حل 

الهند تواجه  اأن  الوا�ضح  الع�ضابات يف �ضريالنكا. ومن  ماوت�ضي تونغ( يف نيبال برجال 

حتديات خميفة ل بد من �لتغلب عليها -وب�شرعة- و�إل فاإن �ملخا�س �لهائل لولدة دولتها 

اجلديدة �ضوف يت�ضرر.

االبتكار من اأجل البقاء

قال يل م�شوؤول تنفيذي هندي كبري: »لدينا ف�شحة زمنية متتد ما بني خم�س و�شبع 

�شنو�ت. فالهند ل تنعم برتف �لوقت. ول بد لها من �أن تو�جه وعلى �لفور جمموعة من 

�مل�شكلت بطرق تكون قابلة للمتابعة ومقبولة. ول بد لها من �أن تعمل على �إد�رة وحتريك 
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و�ضائل التكنولوجيا اجلديدة ب�ضكل يقلل اإىل اأدنى درجة من ال�ضرر الالحق بالبيئة، يف حني 

تعمل على زيادة املوارد غري الكافية اإىل حدها االأعلى من اأجل تاأمني املنافع التي ت�ضكل 

حاجة ما�ضة لالأعداد ال�ضخمة من ال�ضكان. ويجب على الهند اأن ت�ضتخدم -ت�ضتغل- موهبتها 

�لثابتة �ملوؤكدة بالن�شبة للبتكار�ت �لتكنولوجية لكي توجد �حللول �لتي حتتاجها.

وجتازف �ل�شيار�ت �جلديدة، وم�شانع ومن�شاآت �لطاقة �لكهربائية، و�ملعامل يف �لهند 

باإ�شافة مليني �لأرطال من مادة �لفحم �إىل مناخ مثقل باملادة �شابقاً، ما مل تتحرك �لبلد 

لتعزيز منوها بطاقات بديلة نظيفة. و�لهند هي �لدولة �لوحيدة �لتي لديها وز�رة للطاقة 

غري �لتقليدية. كما لديها �لإمكانية؛ لأن ت�شبح ر�ئدة يف �بتكار �لتقنيات �حلديثة للإنتاج 

النظيف للطاقة. وت�ضكل ال�ضركة الهندية �ضوزلون »Suzlon « مثاًل على كيفية متكن �لهند من 

زيادة حجم �لطاقة �لبديلة وجعلها عاملية. فقد �أ�شبحت �شركة �شوزلون و�أثناء �شنو�ت قليلة 

�إحدى �ل�شركات �لرئي�شة يف جمال توليد �لطاقة �لكهربائية با�شتنباط طو�حني �لهو�ء، وهي 

تبيع �لكهرباء ملن�شاآت ومر�فق يف ولية كاليفورنيا وغريها من �لأ�شو�ق �لأجنبية. ويف حني 

ترتفع اأ�ضعار النفط باتت و�ضائل التكنولوجيا البديلة اأكرث جذباً لالهتمام ب�ضورة متزايدة. 

ولدى ذكاء التكنولوجيا واحلاجة املا�ضة الإيجاد حلول نظيفة للطاقة.

وت�ضتخدم الهند و�ضائل التكنولوجيا الرقمية الإي�ضال اخلدمات ال�ضحية والتعليمية 

�إىل �لفقر�ء يف �ملناطق �لريفية �لنائية. وهي تقوم با�شتبناط �أدوية نوعية وعلجات قليلة 

�لتكاليف للأمر��س �لوبائية، وتوجد مناذج جديدة لتقدمي رعاية �شحية عالية �مل�شتوى مبا 

يف ذلك اإجراء اأحدث العمليات اجلراحية واأكرثها تطوراً للفقراء. »اإننا نحاول التفريق ما 

بني �لرعاية �ل�شحية و�لغنى« هذ� ما قاله يل �لدكتور ديڤي �شّتي موؤ�ش�س م�شت�شفى »نار�يانا 

�لهند.  قابلتهم يف  �لذين  �ملميزين  �لأ�شخا�س  �أكرث  و�أحد  �لقلب  هرود�ياليا« لأمر��س 

�أن يكونو� فقر�ء، لكنهم �شوف يح�شلون على �لرعاية  �لنا�س يف  و�أ�شاف: »رمبا ي�شتمر 

ال�ضحية التي تعتمد تكنولوجيا متقدمة بكرامة«. لقد باتت الهند اأي�ضاً مق�ضداً جذاباً 

لتلقي �لعلج يف �خلارج: فباإمكان �لأمريكيني �لذين لي�س مبقدورهم حتمل نفقات �لعمليات 

مرتفعة التكاليف يف الواليات املتحدة ال�ضفر اإىل الهند واإجراء هذه العمليات مقابل دفع 

جزء �ضغري من التكلفة.
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وتقوم �لهند با�شتخد�م �لتكنولوجيا من �أجل خف�س ثمن �ل�شلع �لأ�شا�شية بحيث جتعلها 

متي�شرة لأعد�د متز�يدة من �لنا�س. كذلك تعمل �لهند على �إنتاج هو�تف خلّيوية ثمن �لو�حد 

على  تعمل  وهي  دولر.  �ألفا  منها  �لو�حدة  ثمن  �شيار�ت  وت�شميم  دولر�ً،  ع�شرون  منها 

�ضناعة اأجهزة حا�ضوب غري مكلفة تقاوم احلرارة العالية وانقطاعات الكهرباء املتكررة. 

كما تقوم باإن�شاء مناذج جتريبية مل�شانع توليد �لطاقة �لكهربائية على نطاق �شيق، وهي 

تد�ر بف�شلت �ملحا�شيل مما ميّكن �ملز�رعني من بيع �لفائ�س من �لتيار �لكهربائي ثانية 

�إىل �شبكة �خلطوط �لكهربائية. ولي�س يف و�شع معظم �لنا�س يف �لعامل حتمل عبء دفع 

االأ�ضعار املطلوبة لل�ضلع واخلدمات يف الغرب. غري اأن لدى الهند االإمكانية جلعل تلك ال�ضلع 

واخلدمات متاحة باأ�ضعار ميكن للعامل باأ�ضره اأن يتحمل تكاليفها.

الطريقة الهندية

يف خطابه �ل�شهري �لذي �أذيع على �لر�ديو يف �ل�شاعة �لثانية ع�شرة من منت�شف ليل 

�إعلن ولدة �لهند دولًة م�شتقلًة بتاريخ 15 �آب 1947، بنّي جو�هر لل نهرو، �أول رئي�س وزر�ء 

للبلد، وبو�شوح، �لوعد �جلديد للدولة �إىل �شعبها قائًل:

تاأمني  اإليه؟  �ضن�ضعى  الذي  اأين نتجه وما  فاإىل  اإلينا.  »امل�ضتقبل يومئ 

�حلرية و�إتاحة �لفر�شة للنا�س �لعاديني للفلحني، وللعمال �لهنود؛ مكافحة 

دميقر�طية  مزدهرة،  دولة  بناء  عليهم؛  و�لق�شاء  و�ملر�س  و�جلهل  �لفقر 

ومتقدمة؛ و�إقامة موؤ�ش�شات �جتماعية و�قت�شادية و�شيا�شية ت�شمن �لعدل 

 »
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واحلياة الكرمية لكل رجل ولكل امراأة

وتظل هذه االأهداف اأهدافاً م�ضجعة بقدر ما هي حمرية. وال يزال فقراء الهند بانتظار 

�لفر�شة �ملو�تية وبانتظار �لعدل، ول يز�ل جزء كبري جد�ً من معي�شتهم مثقل بالفقر، 

واجلهل، واملر�ص. وما من �ضك اأن بع�ص اأ�ضواأ حاالت اال�ضتغالل للكائنات الب�ضرية يحدث 

يف الهند -عبودية عقود اخلدمة، وجتارة اجلن�ص غري امل�ضروعة وا�ضتغالل الن�ضاء واالأطفال 

فيها، عمالة االأطفال، قتل االأجنة االإناث وقتل االأطفال- واالأقل اإثارة مع اأنها موهنة باملقدار 

نف�ضه،  �ضدة الفقر و�ضدة املر�ص و�ضدة الياأ�ص التي يعانونها يومياً.
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ويف مواجهة اأو�ضاع االأزمات التي البد اأن تعمل على حلها واإال جازفت بتبديد الوعد 

�لر�ئع لهذه �للحظة، فاإن �لهند تاأخذ على عاتقها �لقيام باملهمة �جلبارة للوفاء بالتعهد�ت 

�لتي �أعطاها نهرو لل�شعب �شاعة �إعلن ��شتقللها. ولقد ��شتغرق �لأمر بالبلد �شتني عاماً 

للو�شول �إىل هذه �ملرحلة، وهو لي�س بالوقت �لطويل يف مهنة �لأمم؛ ويعد �شريعاً جد�ً مبقيا�س 

امل�ضرية الزمنية القدمية للهند باجتاه املدنية واحل�ضارة.

وتدرك الهند اأن عليها اأن تخرتع طريقتها اخلا�ضة يف العامل. وكنت قد �ضمعت مراراً 

وتكر�ر�ً ترجمة ما لل�شرت�تيجية �لر�ديكالية �لآتية لنجاح �لهند، تتعار�س فيها �أ�ش�س �لبد�ية 

مع ماهو بديهي: عالج كل م�شكلة باعتبارها فر�شة مو�تية. ففي دولة ت�شم �أكرث من مليار 

اأنه يف اقت�ضاد املعرفة، كل عقل مل ت�ضتغل قدراته بعد، هو ميزة  �ضخ�ص، ابداأ بالتاأكيد 

��شتع�شاًء،  �أكرث �مل�شكلت  �ملوؤكدة لتنظيم �مل�شروعات توؤثر يف  �إدر�كها. دع �لقوة  بانتظار 

ولكن ل تفرت�س �أن �ل�شتثمار �خلا�س وحده ميكنه �إجناز �لعمل باملقيا�س �ملطلوب وبال�شرعة 

�ملطلوبة. قم بتكوين علقات �شر�كة ما بني �لعمل، و�حلكومة، و�ملنظمات غري �حلكومية. 

قم برعاية �ل�شبكات �ملرت�بطة وتوجيه �لعلقات ما بني �أولئك �لذين ميتلكون �ملعرفة �لعملية 

و�ملهارة و�أولئك �لذين يرغبون يف �أن يتعلمو�؛ و�أي�شاً بني �أولئك �لذين ميتلكون ر�أ�س �ملال، 

و�أولئك �لذين يحتاجون �إىل ر�أ�س �ملال لبدء م�شروع ما. قم وباإ�شر�ر بالعمل على خف�س 

�لتكاليف من �أجل خف�س �لأ�شعار؛ قم بالإ�شغاء �إىل �لفقر�ء؛ هم يعرفون ما �لذي يحتاجون 

�إليه، و�منحهم �لقوة عن طريق منحهم �لتعليم �جليد وو�شائل ك�شب �لعي�س، و�شع ت�شور�ً 

لكيفية تلبية �حتياجاتهم، و�شوف يحالفك �لتوفيق وحتقق �لنجاح.

�لإلكرتوين  -ت�شوبال«  »�ي   )e-choupal( برنامج  مبتكر  �ضيڤاكومار  �ضيڤ  يل  وقال 

االإبداعي الذي ت�ضرف عليه ال�ضركة الهندية للتبغ )ITC( وهو عبارة عن اأك�ضاك لالإنرتنت 

تعمل مبنزله مر�كز �إعلمية تربط �ملز�رعني بالأ�شو�ق يف مناطق �لأرياف يف �لهند: »�إن 

مناذجنا تقوم وعن طريق �لتخطيط �ل�شابق برت�شيخ �لعتقاد �لقائل �إن باإمكاننا �أن نحقق 

النجاح فقط اإذا ما قمنا بعمل مفيد، ونحن نقوم بعمل مفيد فقط عندما نحقق النجاح«.

ولدى نارايانا مورثي، الذي كان من امل�ضاركني يف تاأ�ضي�ص �ضركة Infosys ثم تقاعد موؤخر�ً، 

نظرية تدعى »الراأ�ضمالية الرحيمة« وقد اأبلغني كيف يفهمها. »فالدور الرئي�ص ل�ضركة كربى 
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م�شاهمة هو �إيجاد �لرثوة ب�شكل قانوين و�أخلقي. وتلك هي م�شوؤوليتنا �لرئي�شة. �إل �أنه ويف 

�إطار دولة نامية مثل �لهند، فاإن م�شوؤولية �ل�شركة ت�شل �إىل ما هو �أبعد من ذلك. حيث �إنه 

يجب عليك اأن توجد ح�ضن النية يف املجتمع. وذاك ال يعني اأن على ال�ضركات التجارية اأن 

تتوىل �لقيام مب�شوؤوليات �حلكومة. �إن �لإ�شهام �لكبري �لذي ميكن ل�شركة ما �أن حتقق به 

�ل�شالح �لعام يتمثَّل يف علقات �ل�شر�كة ما بني �خلا�س و�لعام«.

�لرئي�س  �إروين ويل�شون  ملا ورد يف �شهادة ت�شارلز  �ملتحدة، و�خت�شار�ً  �لوليات  �أما يف 

�ل�شابق ل�شركة جرن�ل موترز �أمام جلنة �خلدمات �لع�شكرية �لتابعة ملجل�س �ل�شيوخ عقب 

ت�ضميته وزيراً للدفاع من قبل الرئي�ص اأيزنهاور، فاإن »ماهو مفيد ل�ضركة جرنال موترز يكون 

مفيداً للبالد«. ومنذ اأن قيل هذا الراأي يف عام 1952، عانت �ضركة جرنال موترز ظروفاً 

�ضعبة، و�ضرحت ثالثني األف �ضخ�ص يف الواليات املتحدة يف عام 2006، ومع ذلك فاإن فكرة 

اأن كل ما ي�ضب يف م�ضلحة ال�ضركات االأمريكية هو ل�ضالح ال�ضعب االأمريكي تظل ت�ضكل 

مفهوماً �أ�شا�شياً بالن�شبة لل�شيا�شة �خلارجية و�لد�خلية للوليات �ملتحدة.

 ومعظم روؤ�شاء �ل�شركات �لتجارية �لهنود �لذين �لتقيتهم يقلبون �ل�شيغة ر�أ�شاً على 

عقب. وهم يوؤمنون ب�شدق �أن جناح م�شروعاتهم ون�شاطاتهم �ل�شتثمارية يرتبط يف �لنهاية 

مبدى �إ�شهامهم يف مو�جهة �مل�شكلت �مللحة لبلدهم. وقد عرب موكي�س �آمباين عن ذلك 

باإيجاز بليغ بقوله: »�إن ماهو مفيد للهند مفيد ل�شركة ريلين�س«.

الراأ�ضمالية ال�ضمولية

األقى واي.�ضي. ديفي�ضوور رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�ضركة الهندية للتبغ، اإحدى اأكرب ال�ضركات 

�مل�شاهمة يف �لهند خطاباً مثري�ً �أمام �مل�شاهمني من حملة �لأ�شهم يف �شركته �لعام �ملا�شي. 

ويف حني �أنه كان م�شرور�ً باإعلنه للم�شتثمرين �أن �لعائد�ت �ل�شنوية بلغت )30( باملئة، فقد 

كان فخور�ً فعًل باإبلغهم بتحقيق هذه �لنتائج حتى بينما »تقوم �شركتكم بو�شع معايري 

جديدة يف �أد�ء مثلث �حلد �لأدنى �ملطلوب. وب�شفته رئي�شاً ل�شركة يقوم عملها �ملعتاد على 

�لتبغ، فقد كان ديفي�شوور ميتلك حافز�ً خا�شاً لتحويل �ل�شركة �لهندية للتبغ �إىل مو�طن 

جتاري �شالح. ول تز�ل �ل�شرية �ملهنية �خلا�شة بامل�شوؤولية �لتجارية لل�شركة تثري �لإعجاب 



45

و�لحرت�م. فال�شركة �لهندية للتبغ �لتي كانت تعمل من قبل على خف�س ��شتهلكها من �ملياه 

اأ�ضبحت  املائية  املوارد  املحافظة على  اإجراءات ل�ضمان  باتخاذ  وتلتزم  االأدنى،  اإىل احلد 

حري�شة على و�شع حد لنبعاث غاز ثاين �أوك�شيد �لكربون من معاملها يف عام 2006، وقد 

قطعت �ضوطاً ال باأ�ص به يف طريقها للو�ضول اإىل و�ضع ينعدم فيه طرح النفايات اجلامدة«.

وياأخذ مثلث �حلد �لأدنى �ملطلوب يف �حل�شبان �لبيانات و�لأو�شاع �ملالية و�لجتماعية 

و�لبيئية و�لنتائج �لتي تعّودها. وقد �أرجع �ل�شيد ديفي�شوور جناح �ل�شركة �لهندية للتبغ عرب 

هذه �لنقاط �لأ�شا�شية �لثلث جميعها �إىل قيم �ل�شركة �ملتاأ�شلة بعمق يف روح �ل�شعب �لهندي 

و�ملميزة برت�ثها ومعتقد�تها. و�أكد ديفي�شوور �أن هذه �خل�شو�شية »تقرر خيار �إ�شرت�تيجية 

�ل�شركات �لتجارية، وتوجه مثل هذه �لإ�شرت�تيجية ل�شالح �شل�شلة �لقيم �لهندية �أينما كان 

ذلك ممكناً ومعقواًل، وت�ضرك املوؤ�ض�ضة باإرادتها يف مواجهة التحديات االجتماعية االأكرب 

 
)10(

للنمو ال�ضمويل والقابل لال�ضتمرار«.

ويزد�د �قرت�ب بع�س زعماء �لهند �لأكرث �متلكاً للأفكار و�لروؤى �لثاقبة من هذ� 

النموذج الراأ�ضمايل اجلديد الذي يحقق الرثوة وي�ضجع على احتواء الطبقات االجتماعية 

يف بوتقة و�حدة وم�شاندة �لبيئة. لقد جعلت حكومة �لهند من �شيا�شة �لحتو�ء �جلزء �لأهم 

من �شيا�شاتها �لد�خلية ف�شددت على �لتعليم �ملطور للجميع، و�شنت �لقانون �لوطني ل�شمان 

توظيف �ضكان االأرياف بهدف توفري اأ�ضغر �ضبكة اأمان اجتماعية ممكنة للفقراء يف املناطق 

�لريفية يف �لهند. و�ل�شبب ب�شيط: لي�شت هنالك من طريقة �أخرى.

القدرة على التخيل

لقد �شمعت هنود�ً كثريين جد�ً من �ناند ماهيندر� �إىل موليكا دوت، ومن غوثام ت�شوبر� 

�إىل روهيني نايلكاين، �شمعتهم يقولون: �إن �ل�شيء �لوحيد �لذي ميكن �أن يوؤدي �إىل تاأخر 

الهند يف هذه اللحظة التاريخية احلرجة هو حدوث ق�ضور يف املخيلة و�ضعف القدرة على 

�لتخيل. و�لأمر ذ�ته ي�شح بالتاأكيد بالن�شبة لبقيتنا. فكوكبنا يرتنح عند حافة كم هائل من 

االأزمات املخيفة، ترتاوح ما بني االحتبا�ص احلراري، اإىل االأوبئة املتف�ضية القاتلة، اإىل فو�ضى 

االإرهاب واحلروب. اإن االعتقاد باأن النمو االقت�ضادي والتطور اأمران ممكنان فقط عن 

احلياة على كوكب الهند
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طريق الت�ضحية باالإمكانيات، التي تنطوي عليها حياة املليارات من الكائنات الب�ضرية، اأو عن 

طريق �إحلاق �شرر هائل ببيئتنا �مل�شرتكة، يعني �لإ�شابة بق�شور حاد يف �لقدرة على �لتخيل. 

واإذا ما كان باإمكان الهند اأن توجد اقت�ضاد معرفة يكون اقت�ضاداً متكيفاً مع التحديات التي 

تواجهها، واإذا كان باإمكانها اأن تغريِّ ع�ضر املعلومات اإىل ع�ضر للحكمة، فاإنها �ضوف تنقذ 

نف�ضها - وتنقذ البقية منا كذلك.

املمكنة جميعها، من  العوامل  اأف�ضل  ويف  �ضوف تخفف،  الهندية  االحتواء  �ضيا�ضة  اإن 

حالة �لنق�شام �لقت�شادي للر�أ�شمالية �لأمريكية، بينما �شتوؤدي عملية تنظيم �مل�شروعات 

و�لأن�شطة �ل�شتثمارية ومز�ولة �لأعمال �حلرة على �لطريقة �لأمريكية �إىل حتفيز �لقت�شاد 

�لهندي. �إن �لتز�م �لهند بعامل متعدد �لأقطاب و�لتز�مها بتعميم �لدميقر�طية يف �لنظام 

�لعاملي �لنامي �شوف ي�شع حد�ً للتوجه �لأحادي �ل�شارخ لأمريكة. و�إن تركيز �لهند على 

االإبداع يف تطوير موارد بديلة للطاقة يف تو�ضيع الفر�ص التعليمية، والرعاية الطبية، و�ضبل 

العي�ص الأفقر مواطنيها �ضوف يدفع البالد بقوة اإىل مراكز قيادية يف جمموعة كبرية من 

املناطق اجلديدة جمرباً الواليات املتحدة على اإعادة النظر يف �ضيا�ضاتها واأولوياتها. اإن 

�لتز�م �ل�شركات �لهندية مببد�أ حتقيق �لنجاح يف �لعمل عن طريق �لقيام بالعمل �ملفيد، 

�شوف يقيم مثاًل على ر�أ�شمالية �شمولية �شت�شكل منوذجاً للعامل. و�إن �لنقا�س �لقدمي �ململ 

حول رغبة �لوليات �ملتحدة يف �أن تفعل �ل�شيء �ل�شائب -مثًل �لتحكم يف �نبعاث غاز�ت 

�لبيوت �لزر�عية �لبل�شتيكية- �إل �أنه لي�س بو�شعها �لقيام به متاماً، هذ� �لنقا�س �شوف 

يتم طيه، يف حني تثبت �لهند للعامل �أنه ما من �أحد بو�شعه عدم �لت�شدي ملعاجلة هذه 

ئها على تخيل عامل خمتلف، �شوف تندفع �لهند بقوة هائلة يف موجة من  �مل�شكلت. وبتجرُّ

النمو االقت�ضادي تدعمها حلول اإبداعية للم�ضكالت التي تهدد م�ضتقبلنا اجلماعي.

م�ضري العامل من م�ضري الهند

وبغ�ص النظر عن اأية م�ضكلة ملحة نفكر فيها -من االحتبا�ص احلراري العاملي، اإىل 

االأوبئة املتف�ضية اإىل اأزمة الطاقة واإىل الهوة الوا�ضعة القائمة ما بني الغني والفقري- فاإن 

�لوقت هو جوهر �لأمر هنا وي�شكل �أهمية كبرية. وتو�جه �لهند بتعد�د �شكانها �لكبري ومنوها 
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�لقت�شادي �ملت�شارع جميع هذه �لتحديات باإحلاح �أكرث كثري�ً مما يفعل �لب�شر يف عامل �لدول 

�ل�شناعية. ويجب علينا �أن نركز �نتباهنا على �لوجهة �لتي ت�شري �إليها �لهند: فمن �ملرجح 

�أننا جميعاً �شوف يوؤول م�شرينا هناك عاجًل �أم �آجًل.

وُتطوق �لهند كل �لوعود وكل �ملخاطر �لتي تكتنف هذه �للحظة �حلا�شمة يف تاريخ 

�لب�شرية. �إن �لهنود �لذين كان يل �شرف لقائهم و�لذين �شاركوين روؤيتهم وتفانيهم يجمعون 

ما بني طموح ر�ئع وم�شكلت رهيبة جد�ً �إىل حد �أن �لكثريين منا مييلون �إىل �لتظاهر باأنها 

غري موجودة. والهنود ال ميلكون ترف التظاهر. وال نحن يف النهاية.

�إن �لهند توؤثر يف حياتنا �لآن بطرق �أكرث كثري�ً مما يدركه معظمنا. و�حلقيقة �أننا غدونا 

نعي�ص �ضابقاً على كوكب الهند بكل معنى الكلمة. هذا الكتاب يتحدث عن نوع الكوكب الذي 

ميكن اأن يكون عليه ذلك.

احلياة على كوكب الهند
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»هذه �لتجربة �شوف تغري جمرى حياتكم«، قالها فيكتور مينيزي�س، ع�شو جمل�س �إد�رة 

موؤ�ض�ضة الهند االأمريكية )AIF(، يف حني وقفت جمموعة من خريجي �جلامعات ممن �أنهو� 

در��شاتهم موؤخر�ً مع جمموعة من �لكو�در �ل�شابة، وقد ��شتحوذت على �نتباههم كلمات 

لي�شبحو�  �ل�شارمة،  �لختبار  �إجر�ء�ت  بنجاح  �جتازو�  قد  جميعهم  كانو�  مينيزي�س. 

»�لزملء �جلدد لفيلق خدمات موؤ�ش�شة �لهند �لأمريكية« وكانو� متجمعني يف حفل ��شتقبال 

يقام على �شرفهم يف مقر �ملوؤ�ش�شة يف مدينة نيويورك. وقام بع�شهم وهم يحملون باأيديهم 

كوؤو�ص ال�ضراب واأطباقاً �ضغرية من املقبالت الهندية بالتنقل يف املكان بع�ضبية، يف حني كان 

�آخرون ينظرون حولهم بثقة، وقد علت وجوههم �بت�شامة م�شرقة؛ وكانت قلة منهم قد ز�رت 

�لهند من قبل. وكان بع�شهم من �لأمريكيني �لهنود �لذين يتكلمون �إحدى �للغات �لهندية. 

و�لكثريون منهم مل تكن لهم من �شلة بالهند على �لإطلق، عد� �لرغبة يف �كت�شاب �خلربة 

�لعملية يف جمالت متنوعة مثل حت�شني �شبل �لعي�س، �شحة �لن�شاء، و�لتعليم �لأ�شا�شي.

�أر�دت مارجوري �شوملان وهي من مو�طني ولية كونيكتيكت و�مر�أة �شقر�ء �شئيلة �حلجم 

يف �شنيِّها �لع�شرين �لأوىل، �أر�دت �أن تتعلم �ملزيد عن �مل�شروعات �لتجارية �ل�شغرية حتى 

تقوم بخدمة املجتمعات املحلية الفقرية يف الواليات املتحدة على نحو اأف�ضل. وكانت ڤيماال 

باالني�ضوامي، التي ن�ضاأت يف مدينة اوغ�ضتا بوالية جورجيا، قد توجهت اإىل جنوب الهند. 

وقد �أقرت باأن »لغتي �لتاميلية لي�شت ممتازة، ولكن باإمكاين �أن �أتدبر �أمري يف �لكلم«. 

وتبدو ڤيمال وهي �بنة مَهاجرين من منطقة جنوب �آ�شية ب�شكل ل َلْب�س فيه، �إل �أن كل ق�شم 

من حديثها ي�شبه تلك �ملو�طنة �لأمريكية �لتي ت�شكل هويتها. وقد �أخربتني �أن �إقامتها يف 

�لهند مدة عامني يف وقت �شابق جعلها تدرك كم كانت �أمريكية يف �لو�قع. »لقد �أ�شار �إيّل 
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�جلميع على �أنني �لفتاة �لأمريكية« قالت يل وهي ل تز�ل َدِه�شًة قليًل كونها �لفتاة �لهندية 

�لتي كانت ترتعرع يف �شغرها يف ولية جورجيا. وكان جميع �لزملء �لذين حتدثت معهم 

بل ��شتثناء يعتزمون �أخذ خربتهم يف �لهند وتطبيقها يف مهن كانو� ياأملون �أن ميار�شوها يف 

العمل امل�ضريف، اأو يف الطب، اأو يف حقل اخلدمات العامة.

وقد عمدت اإىل اإحراج فيكتور مينيزي�ص، وكان يرتدي بذة رجال اأعمال اأنيقة ب�ضيطة وربطة 

عنق حريرية حمر�ء ب�شوؤ�له عما كان هوؤلء �ل�شبان �لأمريكيون ياأخذونه معهم �إىل �لهند عد� 

عن �ملهار�ت و�خلرب�ت و�لتعليم، فقد كان �لتقدير �لذي يحظى به �لربنامج يعود �إىل موؤ�ش�شة 

الهند االأمريكية. فاأجاب مو�ضحاً »هوؤالء ال�ضبان االأمريكيون ي�ضبحون �ضفراء للهند وللق�ضايا 

الهندية عندما يعودون«. »اأنظري، هنالك من االأمور امل�ضرتكة بني الهند والواليات املتحدة اأكرث 

كثري�ً مما هنالك من �لختلفات، وت�شكل �لهند خمترب جتارب ر�ئعاً للعديد من �ملو�شوعات 

و�لق�شايا. �إنها منوذج م�شغر لكل م�شاألة �شيا�شية مهمة يو�جهها �لعامل«.

وكانت موؤ�ض�ضة الهند االأمريكية قد تلقت منحة كبرية من موؤ�ض�ضة فورد يف العام املا�ضي 

لت�شجيع �لأعمال �خلريية �لإن�شانية د�خل �ملجتمع �لأمريكي - �لهندي. �إن �مليل �لأمريكي 

الهندي باجتاه رد العطاء �ضوف يندفع على االأرجح ليبلغ م�ضتويات جديدة عن طريق هذا 

امل�ضعى معززاً بذلك احللقة الطيبة التي تعود بالنفع على كل من الهند والواليات املتحدة.

الواليات املتحدة والهند

�ضعٌب ل�ضعب

حتى جميء هذا القرن، كانت العالقة بني الواليات املتحدة والهند وب�ضكل ح�ضري 

تقريباً عالقة �ضعب ب�ضعب. كانت العالقات التجارية وال�ضيا�ضية لي�ضت ذات اأهمية الأ�ضباب 

�أقلها �أن حكومة �لهند كانت ملدة ملحوظة من �لزمن تتبع بريطانية �لعظمى. ويف ظل �حلكم 

�لربيطاين �أ�شبح ��شم �لهنود مرتبطاً با�شم �لوليات �ملتحدة بو�شفها م�شتعمرة بريطانية 

�إعجابهم بها لكونها حققت ما كانت تتمناه �لهند: �ل�شتقلل.  �أخرى م�شابهة. و�أبدو� 

وتدفقت �لتيار�ت �لفل�شفية �لقوية جيئة وذهاباً بني �لبلدين، وهي تيار�ت �أّثرت ب�شكل كبري 
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يف �مل�شتقبل �ل�شيا�شي لكلتا �لأمتني. وكانت �لفل�شفة وعلم �للهوت يف �لهند ي�شكلن م�شدر 

�إلهام عميقاً للأمريكيني �لذين يوؤمنون بالفل�شفة �لقائلة �إن �كت�شاف �حلقيقة يتم عرب 

در��شة �آليات �لفكر، ولي�س عن طريق �لتجربة. وقر�أ ر�لف و�لدو �مير�شون وهرني ديڤيد 

 و»مهابهاراتا« 
*Vishnu Puranas »ثورو �لكتب �لهندية �ملقد�شة مبا فيها »ڤي�شنو پور�نا�س

 وكتب االثنان اأ�ضعاراً ومقاالت من وحي قراءتهما للكتب الهندية.
**Mahabharata

وكانت بطاقة �لدعوة �لتي وجهت حلفل زفاف و�لديَّ قد �قتب�شت �لأبيات �لآتية من �شعر 

و�لت ويتمان »ممر �إىل �لهند« من ديو�نه �ل�شهري »�أور�ق �لع�شب« �لذي �شدر عام 1855.

ممر اإىل الهند!

�إيِه �أيتها �لروح، �أمل تدركي غاية �لرب منذ �لبد�ية؟

�أن تنب�شط �لأر�س وتت�شل ب�شبكة من �خلطوط.

�أن تقرتن �ل�شعوب و�أهل �جلو�ر بع�شهم ببع�س و�أن يهبو� �أنف�شهم للزو�ج.

اأن يجري عبور املحيطات، وتقريب البعيد.

اأن تتحد البالد معاً.

1957 احتاداً غري عادي. و�ضاعد  كان �حتادهما �لأمريكي - �لهندي �لذي مت يف عام 

االقتبا�ص من ويتمان على و�ضع اأ�ض�ص له يف تقليد اأمريكي مميز، اإال اأن هذا مل مينع عميدة 

كلية البنات من ا�ضتدعاء والدتي اإىل مكتبها ملحاولة اإقناعها بالعدول عن ارتكاب غلطة 

�شنيعة. ففي حني �أنها رمبا ل تقوم بذلك بارتكاب �أي �شيء غري قانوين يف ولية �أوريغون، 

فاإنها �شوف تكون متهمة بانتهاك قو�نني عدم جو�ز �ندماج �لأعر�ق يف �جلنوب �لأمريكي 

�لتي متنع �لزو�ج بني �شخ�س �أبي�س و�آخر غري �أبي�س.

الكائن  »ڤي�سنو«  كلمة  وتعني  الهندو�سية.  الديانة  يف  الكبار  الآلهة  اأح��د  حول  ت��دور  اأ�سطورية  ق�س�س   *
الأعلى.(املرتجمة)

ملحمة �سعرية عظيمة من الرتاث الهندو�سي مكتوبة باللغة ال�سن�سكريتية يعود تاريخها اإىل نحو العام   **
400 قبل امليالد.(املرتجمة)
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لقد قر�أ �ملهامتا غاندي كغريه من �لآلف من �لهنود �لآخرين من جيله، مبن فيهم جدي 

وجدتي �أنا، قر�أ �مير�شون وثورو. وتاأثر غاندي بفكرة ثورو عن �لع�شيان �ملدين فدجمها يف 

اأ�ضاليبه ال�ضيا�ضية اخلا�ضة، �ضيا�ضة الالعنف، واملقاومة التي تنبذ العنف. ومل يغب عن ذهن 

غاندي اأي�ضاً لقاء ح�ضل م�ضادفًة بعد مدة ق�ضرية يف اليوم الذي اأعقب احلادثة ال�ضهرية 

عندما مت رميه خارج مق�شورة قطار خم�ش�شة للبي�س فقط، مع »زجني �أمريكي« كان مثله 

حمروماً من حقوقه �ملدنية يف موطنه بجنوب �إفريقيَّة �لتي كانت حتت حكم نظام عن�شري. 

وقد ربط غاندي و�أتباعه حمنة �لهنود �ملقهورين،�ملغلوبني على �أمرهم، ول�شيما �ملنبوذين، 

مبحنة �لأمريكيني �لأفارقة يف �أمريكة يف عهد �لرئي�س جيم كر�و.

و�أثناء �أعو�م �لع�شرينيات و�لثلثينيات من �لقرن �ملا�شي، تابع �لأمريكيون �لأفارقة 

وعلى نحو وثيق تقدم غاندي وحركة حترير �لهند يف مطبوعات كانت تقر�أ على نطاق و��شع 

مثل كتاب »�لأزمة«. ويف عام 1936، راأ�ص هوارد ثورمان وفد �ضداقة من ال�ضود يف زيارة اإىل 

جنوب �آ�شية و�جتمع مع غاندي. وناق�شا �لت�شابه بني �لقمع �لذي كان يتعر�س له �ملنبوذون 

يف الهند والقمع الذي يتعر�ص له االأمريكيون االأفارقة. واأ�ضبح مارتن لوثر كينغ على معرفة 

 ويظهر هناك يف �لفيلم 
)1(

بغاندي وفل�ضفته عرب كتاب ثورمان وعنوانه »امل�ضيح واملحرومون«

�لتلفزيوين عن مارتن لوثر كينغ �لذي ي�شوره وهو يلقي خطبته �ل�شهرية �لتي يقول فيها: 

»لدي حلم« عند �أعتاب �لن�شب �لتذكاري للرئي�س لينكولن، يظهر �لأتباع �ملحيطون به وهم 

يرتدون �لقلن�شوة �لبي�شاء �لتي كانت متيز نهرو. وكان كينغ قد قال عن �إ�شهام نهرو يف 

.
)2(

حركته: »لقد قام �مل�شيح بتزويدنا بالعزمية و�حلافز بينما قام غاندي بتزويدنا بالنهج«

فا�ضت م�ضاعر التعاطف ما بني كفاح الهند من اأجل اال�ضتقالل وكفاح االأمريكني االأفارقة 

من �أجل �مل�شاو�ة يف �حلقوق على نحو عميق. و�ملعروف تاريخياً �أن �جلامعات �لتي كانت 

مقت�ضرة على ال�ضود كانت ت�ضجع الطلبة الهنود على املجيء للدرا�ضة يف موؤ�ض�ضاتها. وقد 

�أبلغتني �لكاتبة مارينا بودو�س �أن و�لدها، وهو هندي ينتمي لعرق معني من غويانا كان يتابع 

املحا�ضرات يف جامعة هارفرد يف اخلم�ضينيات اإىل جانب جمموعة من الطالب القادمني 

من الهند.
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وعلى �ل�شاحل �لغربي، كان هناك �أنا�س من طائفة �ل�شيخ قدمو� من منطقة �لبنجاب 

مع غريهم من �ملهاجرين من �لهند �إىل مدينة �شياتل و�إىل منطقة �شنرت�ل ڤايل يف ولية 

كاليفورنيا نحو العام 1400، ليعملو� يف قطع �لأ�شجار و��شتخر�ج �لأخ�شاب منها ف�شًل عن 

�لعمل يف �لزر�عة. ومع �إدر�كهم �لقوي لو�شعهم �لذي يفتقر للحماية باعتبارهم من �شكان 

م�ضتعمرة تتبع بريطانية العظمى ومن رعاياها فقد اأطلقوا حركة ثورية من اأجل ا�ضتقالل 

�لهند عن �حلكم �لربيطاين ت�شمى »حركة غاد�ر« Ghadar Movement. كان مقر اأع�ضاء 

اإ�ضدار  اإىل  جلوؤوا  حيث  فران�ضي�ضكو،  �ضان  مدينة  يف  موجوداً  »الغاداريون«  اأو  احلركة 

�شحيفة. وجمع هوؤلء �لأمريكيون �لهنود �ملال يف �إطار �شعيهم لنيل �حلرية لوطنهم، ونظمو� 

رحلة لقارب )كان م�شريه �لغرق( حممًل بالبنادق و�لذخرية لت�شليمها �إىل �ملنا�شلني من 

�أجل �حلرية يف �لهند. وعمد مهاجرون �آخرون من �لبنجاب، ��شتقرو� يف كاليفورنيا، �إىل 

�إدخار �أمو�ل كافية ل�شر�ء �أر��ٍس و�إن�شاء مز�رعهم �خلا�شة. وما يز�ل هناك جمتمع مزدهر 

من رعايا �لبنجاب موجود يف مدينة بوبا بولية كاليفورنيا وما حولها. وبعد �ل�شماح لهم 

بدخول �لوليات �ملتحدة كرجال �أَعز�ب، تزوج �لكثريون منهم ن�شاًء �أمريكيات من �أ�شل 

مك�شيكي. وعندما تعر�شت مز�رعهم للتهديد بامل�شادرة مبقت�شى بنود قانون عام 1913 

�لذي مينع متلك �لأر��شي للأجانب، جلاأ �لكثريون �إىل ت�شجيل �أملكهم باأ�شماء زوجاتهم 

. وبينما كان �ضعبا الهند واأمريكة ي�ضتمدان االإلهام من كفاح كل منهما 
)3(

لإنقاذ �أنف�شهم

من �أجل �حلرية و�لعد�لة �لجتماعية، كانت حكومتا �لبلدين تتبعان �جتاهاًً خمتلفاً متاماً. 

فبعدما �شاد جو حميم �لعلقة �لقائمة بينهما ملدة وجيزة عقب ��شتقلل �لهند يف عام 

1947، ان�ضاقت الواليات املتحدة والهند يف تباعد حذر، وحتالفت كل منهما مع العدو االأكرب 

للآخر: �لهند مع �لحتاد �ل�شوفيتي، و�لوليات �ملتحدة مع باك�شتان �أثناء حرب �لأفغان �شد 

�إ�شلم �أباد. ومن �ل�شخرية مبكان �أن �حلرب �لباردة �لتي كان لز�ماً �أن تهزم �ل�شوفييت قد 

فتحت �أبو�ب �لوليات �ملتحدة �أمام �لهجرة من �لهند. و�شعت �لوليات �ملتحدة يف �ل�شباق 

نحو ال�ضيطرة على املجال التكنولوجي والع�ضكري اإىل ت�ضخري مهارات االأف�ضل واالأذكى حتى 

لو كان عليهم �أن ياأتو� من �إفريقيَّة و�آ�شية. ويف عام 1965، �تخذت �لوليات �ملتحدة خطوة 

بفتح حدودها اأمام العمال من ذوي الكفايات العالية القادمني من دول غري اأوروبية الذين 

كانت هجرتهم تخ�شع �شابقاً لإجر�ء�ت مت�شددة بغر�س �حلد منها.
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عندما جاء والدي اإىل الواليات املتحدة يف عام 1949، بتاأ�شرية دخول مُتنح للطلب، كان 

هناك ع�شرة �آلف �شخ�س فقط من �أ�شل هندي يف �لبلد باأكملها، وهو �لرقم ذ�ته �لذي 

1965، بداأ املهند�ضون، واالأطباء، والعلماء الهنود  1900. وبعد عام  كان م�ضجاًل يف العام 

وغريهم من �لأ�شخا�س ممن تلقو� تعليماً جامعياً �أو ي�شعون للتعلم يف هذه �ملجالت، بدوؤو� 

ي�شلون تباعاً باأعد�د كبرية وب�شكل متز�يد. ون�شاأت �ل�شورة �لثابتة يف �لأذهان لنمط طالب 

الهند�ضة الهندي )اأ�ضبح والدي مهند�ضاً يف الطريان مع اأنه كان قد جاء يف وقت �ضابق(، 

لكي يتم ��شتبد�لها بعد عقدين من �لزمن بالهندي �ملهّو�س بتكنولوجيا �ملعلومات.

ازداد عدد الهنود الذين يدر�ضون، ويعي�ضون، ويعملون يف الواليات املتحدة ب�ضكل مطرد 

�ل�شنو�ت  و�أثناء  �ملا�شي.  �لقرن  من  و�لت�شعينيات  و�لثمانينيات  �ل�شبعينيات  �أعو�م  �أثناء 

القليلة املا�ضية، اأقدمت الهند وب�ضكل ثابت على اإر�ضال طالب للدرا�ضة يف الواليات املتحدة 

�أكرث من �أي بلد �آخر. ويف عام 2005، جاء �أكرث من ثمانية �آلف طالب من �لهند �إىل �لوليات 

املتحدة ملتابعة الدرا�ضات العليا، وهذا يزيد بنحو )30( باملئة عن �شتة �آلف �لذين جاوؤو� من 

�ل�شني. ولي�س كل هندي ياأتي للدر��شة �أو �لعمل يف �لوليات �ملتحدة يبقى فيها. فالكثريون 

يعودون اإىل الهند. وقد كان هذا عادة ما ي�ضح بالن�ضبة الأبناء الطبقة الغنية، حيث كانت 

جتتذبهم �لفر�شة لتويل �إد�رة �ل�شركات و�مل�شروعات �لتجارية للعائلة �أو �لتدرج يف �لوظائف 

العليا للدوائر احلكومية. وكان عدد ملحوظ من كبار روؤ�ضاء ال�ضركات وال�ضيا�ضيني الهنود 

قد در�شو� وعا�شو� �أو عملو� يف �لوليات �ملتحدة. وهناك كثريون �آخرون لديهم �أولد �أو �أفر�د 

مقربون من �لعائلة قد فعلو� ذلك. ومما يثري �لده�شة، عدد �لهنود �لذين يتولون منا�شب 

عليا ممن �لتقيت بهم من حملة درجة �ملاج�شتري يف �إد�رة �لأعمال يف موؤ�ش�شات �أكادميية 

�أمريكية رفيعة �مل�شتوى مثل جامعات �شتانفورد، وهارفارد، وو�رتون �أو كيلوغ - حيث �إن 

�لكثريين من �لأ�شاتذة �ملمتازين هم من �لهنود �أي�شاً. ولهذه �خلرب�ت دور يف ن�شوء رو�بط 

قوية مع الواليات املتحدة وميل طبيعي نحو تبني منهج اأمريكي للعمل ال�ضيا�ضي والتجاري.

وبحلول العام 2000، كان هناك )1.2( مليون �ضخ�ص من اأ�ضل هندي يعي�ص يف الواليات 

�ملتحدة. وهناك �لآن )2.2( مليونان تقريباً. ومدعوماً بالهجرة امل�ضتمرة للهنود والتكاثر 
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�لطبيعي لل�شكان �ملقيمني، فاإنه يتوقع �أن يت�شاعف هذ� �لرقم كل ع�شر �شنو�ت، جاعًل من 

�لأمريكيني �لهنود �أ�شرع جماعة �آ�شيوية مهاجرة تز�يد�ً يف عدد �أفر�دها.

االأمريكيون الهنود

�ملهاجرة  �إحدى �جلماعات  �أ�شول هندية هم  �لأمريكيون من  �أو  �لهنود  �لأمريكيون 

�لأكرثها جناحاً و�زدهار�ً، و�أح�شنها تعليماً يف �أمريكة. ويحمل ثمانية وخم�شون باملئة من 

االأمريكيني الهنود �ضهادة جامعية، بينما ال يحملها �ضوى 27 باملئة من التعداد العام لل�ضكان. 

ويبلغ متو�شط دخلهم �لأ�شري 64,000 دوالر مقارنة مع املعدل الوطني البالغ 50,000 دوالر. 

ويتحكم �لهنود �لأمريكيون بدخل �شخ�شي قابل للت�شرف فيه وكبري جد�ً، يبلغ بعد �قتطاع 

 وتاأتي �لكثري من هذه �لأرقام �ملثرية للإعجاب نتيجة لقو�نني 
)4(

ال�ضرائب )76( مليار دوالر.

الهجرة يف الواليات املتحدة، التي اأيدت قدوم املهاجرين من اأ�ضحاب املهارات والكفايات 

�لفر�شة  لهم  �شنحت  �لهند، ممن  �لعالية من  �لدر��شية  �ل�شهاد�ت  �ملمتازة ومن حاملي 

للح�ضول على وظائف برواتب �ضخية.

ويحظى �لأمريكيون �لهنود بوجود غري متكافئ يف بع�س �ملجالت مثل �لطب، �ل�شناعة 

�لفندقية وخدمات �ل�شيافة، تكنولوجيا �ملعلومات، �لبحوث �لعلمية و�إد�رة �لأعمال. وقد 

بات �لأمريكيون معتادين على �أن يعهدو� باأمور رعايتهم �لطبية �إىل �لأطباء �لهنود. وهناك 

��شتناد�ً �إىل �لر�بطة �لأمريكية للأطباء من �أ�شل هندي، �ثنان و�أربعون �ألف طبيب وخم�شون 

 ويعد الدكتور �ضاجناي غوبتا الذي 
)5(

األف طالب طب من اأ�ضل هندي يف الواليات املتحدة.

يظهر على �شا�شة تلفاز »�شي. �ن. �ن« مثاًل على �لرمز �لذي تقدمه و�شائل �لإعلم لطبيب 

�لعائلة �لأمريكية �ملوثوق �لقادم من �لهند.

ويقدر �شعر �ل�شوق للعقار�ت �ملوجودة يف �لوليات �ملتحدة �لتي ميلكها �أفر�د من ر�بطة 

�أ�شحاب �لفنادق �لأمريكيني من �أ�شول �آ�شيوية، وهي منظمة �أ�ش�شها مهاجرون من �لهند 

وي�ضرف عليها من ي�ضمون الباتلز Patels، وهم �أ�شًل من ولية غوجار�ت �لهندية، يقدر 

بـ )29.9( مليار دولر ت�شكل �أ�شول �شركات تعمل مبوجب �متياز�ت ممنوحة من �حلكومة، 
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و)8.1( مليارات دوالر قيمة ممتلكات م�ضتقلة. وتو�ضح الرابطة على موقعها على االإنرتنت 

اأ�ضل كلمة Patel فتقول: »كان قدماء �حلكام يف �لهند يعينون قّيماً على �ل�شجلت ليبقى 

على اطالع على املحا�ضيل ال�ضنوية، التي تدرها كل قطعة من االأرا�ضي اأو كل تلة �ضغرية 

 وقد اأدى جناح هذه 
)6(

.»patel« )بات(. و�أ�شبح ذلك �ل�شخ�س يعرف با�شم )باتل( »pat«

املجموعة يف جمال االأعمال الفندقية واملوتيالت )النزل( امل�ضتخدمة من قبل امل�ضافرين 

.Patel motel »على الطرقات العامة يف اأمريكة اإىل ظهور التعبري »نزل باتل

وي�شم كبار �ملديرين من �لأمريكيني �لهنود �لبارزين �لذين يتقلدون منا�شب رفيعة، �ندر� 

نوويي املدير التنفيذي ل�ضركة بيب�ضي Pepsico، راجات غوبتا، ال�ضريك االإداري على م�ضتوى 

العامل واملدير التنفيذي ال�ضابق ل�ضركة ماكينزي Mckinsey و�ضركاه لال�ضت�ضارات االإدارية 

�لعاملية؛ ڤيكر�م بانديت، �لرئي�س �ل�شابق وموظف �لعمليات �مل�شوؤول لل�شمانات �ملوؤ�ش�شاتية 

و�ملجموعة �مل�شرفية �ل�شتثمارية �لتابعة لبنك مورغان �شتانلي Morgan Stanley، �ضايل�ص 

ميهتا املدير التنفيذي ال�ضابق ل�ضركة بروڤيديان Providian للخدمات �ملالية �مل�شاهمة؛ 

وفيكتور مينيزي�ص، نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة جمموعة �ضيتي غروب City Group. وهناك 

عامل واحد يف هذه الظاهرة هو املعاهد الهندية للتكنولوجيا )IIT( ذات املقدرة التناف�ضية 

العالية واملعاهد الهندية لالإدارة )IIM( �لتي ت�شمح بدخول �شخ�س و�حد فقط من �أ�شل �شتني 

ممن يتقدمون بطلبات �للتحاق بها، ومتنح �أولئك �لذين يتمكنون من �لتفوق تعليماً متميز�ً 

ر�ئعاً. ويتم تلقف خريجي هذه �لكليات من قبل �شركات ر�ئدة  من كل �أنحاء �لعامل.

�ضكل اإ�ضهام الهنود العاملني يف »وادي ال�ضيليكون« اإ�ضهاماً هائاًل وعظيماً بالن�ضبة للدور 

الريادي للواليات املتحدة يف جمال التكنولوجيا وبالن�ضبة لالنطالقة االقت�ضادية للهند. وكان 

ال�ضحايف املخ�ضرم مايكل لوي�ص قد كتب يف درا�ضته ال�ضاملة حول ظاهرة وادي ال�ضيليكون يف 

وقت �ضابق من عام 2000، وحتت عنو�ن »�جلديد يف �ل�شيء �جلديد: ق�شة و�دي �ل�شيليكون«، 

»كانت �لر�ئحة �ملوؤكدة د�خل �أي �شركة وليدة يف و�دي �ل�شيليكون هي تو�بل �لكاري«. وقد 

�جنذب �لكثري من معاهد �لتكنولوجيا �لهندية وغريها من خريجي �لعلوم �لتقنية نحو و�دي 

�ل�شيليكون لي�شهمو� يف �لطفرة �لتقنية هناك يف �أعو�م �لثمانينيات و�لت�شعينيات. و�نتهى �لأمر 
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بالآخرين يف قطاع �لأعمال و�مل�شروعات �لتجارية �أو جمال �لبحوث �لعلمية. وعمد �لكثريون 

من �لهنود �لذين ذهبو� �إىل و�دي �ل�شيليكون �إىل تاأ�شي�س �شركاتهم �خلا�شة هناك. وبحلول 

العام 2000، كان �لأمريكيون من �أ�شول هندية: �إما ميتلكون �ل�شركات �لتي كانو� يتولون فيها 

منا�ضب تنفيذية، اأو كانوا يتبوؤون منا�ضب اإدارية عليا يف )40( باملئة من كل ال�ضركات النا�ضئة 

. وي�شم بع�س �لهنود 
)8(

يف »�شيليكون ڤايل«، وبلغ �شايف رو�تبهم �جلماعية )62( مليار دوالر

�ملعروفني على نطاق �أو�شع ممن جمعو� ثرو�ت هائلة  �أثناء �لطفرة �لتكنولوجية كًل من ڤينود 

دهام، مبتكر معالج »بنتيوم«، ڤينود كهو�ضال، اأحد موؤ�ض�ضي اأنظمة »�ضن« متناهية ال�ضغر، 

�شابر بها�شيا، �لذي �أوجد �لربيد �لإلكرتوين  Hotmail.com؛ �شوها�س باتيل، موؤ�ش�س �شريو�س 

لوجيك »Cirrus Logic« املخت�ضة بتوريد اأجزاء احلا�ضوب ال�ضخ�ضي وكانوال ريكهي موؤ�ض�ص 

»اك�ضيالن« Excelan، مزود خدمة تكنولوجيا �ملعلومات.

يف اأحد االأيام من عام 1992، كانت جمموعة من رجال �لأعمال و�مل�شتثمرين �لذين تعود 

جذورهم �إىل منطقة �لندو�س يف �لهند و�لنا�شطني يف »و�دي �ل�شيليكون« ينتظرون يف �ملطار 

ل�شتقبال م�شوؤول حكومي هندي ز�ئر، و�شرعو� يف �حلديث فيما بينهم وقررو� �أن يبدوؤو� �شيئاً 

ميكن �أن ي�شاعد رجال �لأعمال على �ل�شتفادة من خرب�تهم. فكانت ولدة �ل�شبكة �لعاملية 

»�لندو�س لل�شتثمار�ت« )The lndus Entrepreneur TIE(. وهي اأكرب منظمة غري ربحية يف 

�لعامل بد�أت عملها مبئة ع�شو، وُتعد �لآن ع�شرة �آلف ع�شو يف خم�شة و�أربعني فرعاً حملياً 

وت�شع دول. و�لهند هي �لدولة �لتي ت�شم معظم �لفروع �ملحلية بعد �لوليات �ملتحدة. و�أ�شبحت 

)TIE( �إحدى �أكرث �ل�شبكات �ل�شتثمارية قوة يف �لعامل وهي تتو�شع ب�شرعة كبرية جد�ً ومثرية 

للده�ضة. ومنذ عام 1992 اأن�ضاأ االأفراد املرتبطون بها �ضركات جتارية تبلغ الر�ضملة ال�ضوقية 

. وبوالدتها يف وادي ال�ضيليكون كانت )TIE( متاماً من نتاج 
)9(

املوحدة لها )200( مليار دوالر

�ملجموعة �لفريدة من �لظروف �لتي �أدت �إىل ثورة تكنولوجيا �ملعلومات: �لتقارب ما بني 

جامعة �شتانفورد ومركز بحوث باولو �آلتو �لتابع ل�شركة كزيروك�س، و�لنجاح �لذي حققه بيل 

هيوليت وديڤ باكارد، موؤ�ض�ضا �ضركة هيوليت باكارد اخلبريان يف تعديل وابتكار كل ما هو 

جديد يف اأجهزة احلا�ضوب واملعدات االإلكرتونية.
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لقد �أدخلت )TIE(، على �أي حال �شيئاً هندياً ب�شورة فريدة من نوعها �إىل هذ� �ملحيط: 

 )TIE( يف )Gurus( لعلقة �لقدمية للتعلم �لتي تقوم ما بني �ملعلم و�لتلميذ. فاملعلمون�

يقومون مب�شاعدة �مل�شتثمرين �لنا�شئني و�ملحرتفني، و�لطلب )Shishyas( م�شاعدتهم يف 

تعلم �أ�شول �ملهنة و�لتعامل مع �لأنظمة �ملتبعة عن طريق م�شاركتهم خربتهم وعلمهم. كما 

تقوم )TIE( بتعزيز مبداأ حتقيق النجاح عن طريق القيام بالعمل ال�ضالح. وعندما �ضئل 

عن دور تنظيم �مل�شروعات �لجتماعية و�شبكة )TIE(، اأو�ضح في�ص مي�ضرا وهو �ضريك كبري 

يف امل�ضروعات التي تنفذها ال�ضركة املت�ضامنة »كلري�ضتون« للم�ضروعات التجارية امل�ضرتكة 

وع�ضو يف اأحد فروع منظمة )TIE( »�إن تنظيم �مل�شروعات �لجتماعية يلبي حاجات �لفقر�ء. 

)10(
وبذلك يجري �إهمال �أ�شو�ق �مل�شتويات �لأدنى �إىل حد كبري«

�إن �للتز�م من جانب �لهنود �لأمريكيني �لناجحني �شو�ء لرد �شيء ما من �جلميل لبلدهم 

�لأم ومل�شاعدة �لآخرين على حتقيق �لنجاح قد حتول �إىل حمرك مهم لدفع �لعلقات بني 

�لوليات �ملتحدة و�لهند �إىل �لأمام: فر�أ�شمال �ل�شتثمار �خلا�س يتدفق على �لهند، ويتم 

�إر�شال جزء كبري منه من قبل �لأمريكيني �لهنود �لناجحني، �لذين هم على �طلع على 

�لو�شع يف �لبلدين. وقد قال يل في�س مي�شر�: »�إننا يف �شركة كلري�شتون على معرفة جيدة 

بالهند كم�شدر للمو�هب وك�شوق ن�شطة. �إننا نعتقد بالفعل �أن �لهند قد حققت �آلية �ل�شتعال 

و�ل�شعب �ملتعلم هو وقودها. �أما �لأوك�شجني فهو �لبيئة �ل�شيا�شية، و�لجتماعية �مل�شتقرة. 

على  االإقبال  وتريد  وب�ضرعة  �ضعوداً  تتحرك  التي  ال�ضابة  العمرية  الفئة  وال�ضرارة هي 

اال�ضتهالك«. ولدى �ضركة كلري�ضتون حالياً مكتب يف مدينة بومباي.

2006، قامت موؤ�ض�ضات راأ�ص املال  �أثناء حقبة �لأ�شهر �لثني ع�شر �لتي �نتهت يف �آب 

املغامر )VC( �لتي متنح قرو�شاً لتنفيذ م�شروعات �إنتاجية با�شتثمار )2( ملياري دوالر يف 

�شركات مبتدئة و�أخرى متقدمة يف �أعمالها، وجرى رفع �ملخ�ش�شات �ملالية مل�شروعات مماثلة 

. واأعلنت �ضركة ماتريك�ص 
)11(

متعددة وجديدة تركز على الهند اإىل اإجمايل )3( مليارات دوالر

Matrix Partners املت�ضامنة امل�ضرتكة العام املا�ضي عن تخ�ضي�ص اعتماد مايل للهند بقيمة 

)150( مليون دولر. ومت �إن�شاء �شركة »�شيكويا« لتوظيف �لأمو�ل فرع �لهند عن طريق متلك 

�شركة �شيكويا لل�شتثمار�ت ل�شركة وي�شتربيدج لتوظيف �لأمو�ل، وهو �شندوق مايل يركز 
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عملياته على �لهند. وت�شمل موؤ�ش�شات جتارية �أخرى تخت�س مب�شروعات ر�أ�س �ملال �ملغامر 

التي تقوم بتوظيف اأموالها يف الهند كاليرن بريكنز، كوفيلد وبايرز، نيوانرتبرايز ا�ضو�ضييت، 

نوروي�شت، باتري، �شيري� وكاآنان بارترنز.

ومما يثري �لهتمام ب�شكل خا�س هو تركيز �لعديد من هذه �ل�شتثمار�ت �خلا�شة على 

متويل �مل�شروعات �ل�شغرية، وحت�شني �لبيئة، ومكافحة �لأمر��س �ملتف�شية. وتعمل موؤ�ش�شات 

راأ�ضمال املال املغامر التي تتخذ من وادي ال�ضيليكون مقراً لها التي تركز على الهند، على 

�إعادة �خرت�ع مفهوم كلمة »�لأخ�شر« ليعني كًل من �شديق للبيئة ومربح. وكان ڤينود كهو�شل 

من امل�ضاركني يف تاأ�ضي�ص �ضركة »�ضن مايكرو�ضي�ضتمز« Sun Microsystems و�ضريكاً ت�ضامنياً 

ملدة طويلة يف ال�ضركة العمالقة Kleiner Perkins كليرنپريكنز، Caufield & Byres، التي 

كانت قد تولت متويل موقع Googel ،Genentech، وSun. وبعدما متكن من جمع مليار دولر، 

و�شاعد كثريين �آخرين من �ل�شركات و�لأفر�د على جمع ثروة مماثلة، �ن�شحب كهو�شل من 

�ضركة Kleiner Perkins. وهو يقوم �لآن مبتابعة ��شتثمار�ته �خلا�شة، ينتقي ويختار م�شروعات 

��شتثمارية لها علقة باجلانب �لجتماعي مثل �لوقود �حليوي، �لبطاريات �لتي تعمل بالوقود، 

والبطاريات التي تعمل بالطاقة ال�ضم�ضية. اإن مرجعيته اجلديدة هي »اأق�ضى تاأثري اجتماعي 

. وهذ� ل يعني �أن كهو�شل يتطلع �إىل خ�شارة �أمو�له. �إنه يعني �أنه 
)12(

بداًل من اأق�ضى ربح«

يتخذ توجهاً يغطي كامل �لعو�مل عندما يقوم باإجر�ء حتليل لعائد �لتكاليف يف ��شتثمار 

حمتمل ي�ضمل عوامل بيئية واجتماعية. اإن كهو�ضال يجمع معاً اأف�ضل ما يف كاليفورنيا واأف�ضل 

ما يف �لهند. وتعمل مثل هذه �جلهود على تغيري �لنموذج �خلا�س بالأعمال �خلريية يف �لهند 

بعيد�ً عن �ملفهوم �لتقليدي للعطاء �خلريي، باجتاه منوذج �ل�شتثمار �مل�شوؤول �جتماعياً.

 قد تكون ن�شاأة �أكرب منظمة �إن�شانية خريية تركز ن�شاطاتها عـلى �لهند وهي )AIF( »موؤ�ض�ضة 

الهند االأمريكية« انطلقت من ركام الزلزال املاأ�ضاوي الذي �ضرب والية غوجارات الهندية يف 

عام 2001. وبناء على �إحلاح من �لرئي�س بيل كلينتون، مت جمع عدد من �لأمريكيني �لهنود 

الذين حققوا اإجنازات كبرية من كل اأنحاء الواليات املتحدة، معاً حتت قيادة راجات غوبتا 

وفيكتور مينيزي�س، من �أجل مو�جهة �لكارثة. وبالعمل مع منظمات حملية غري حكومية مت 

�ختيارها بعناية، قامت AIF منذ ذلك احلني بتو�ضيع مهمتها للتعامل مع املجاالت الرئي�ضة 
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�لتي حتتاج للم�شاعدة مبا فيها �شغوط �لهجرة �لد�خلية، متكني �لن�شاء، �لوقاية من مر�س 

�لإيدز و�لعناية ب�شحاياه، و�شح �ملياه. ويف �أثناء خم�س �شنو�ت فقط جمعت AIF اأكرث من 

)35( مليار دوالر. وما زال كلينتون الرئي�ص الفخري للموؤ�ض�ضة.

وراجات غوبتا هو اأي�ضاً رئي�ص جمل�ص اإدارة AIF واأحد موؤ�ض�ضي كلية الهند لالأعمال 

)ISB( يف مدينة حيدر اأباد. وترتبط الكلية بو�ضع الزمالة مع كلية Kellogg للإد�رة مبدينة 

و�رتن، يف جامعة بن�شلڤينيا وكلية لندن للأعمال. ويعدُّ جمل�شها �لتنفيذي مبنزلة دليل 

باأ�شماء �ل�شخ�شيات �لبارزة يف موؤ�ش�شات جتارية هندية مثلما �أن �أع�شاء جمل�شها �لإد�ري 

يحتلون مواقع بارزة يف موؤ�ض�ضات جتارية دولية. ومن بناء مدر�ضة يف القرية التي ولدوا فيها 

�إىل تقدمي تربعات مبليني �لدولر�ت �إىل جامعة كانو� يدر�شون فيها، ي�شّخر �لأمريكيون 

�لهنود �أنف�شهم لتح�شني �أو�شاع وطنهم �لأم. �إن �إن�شاء معهد باأهمية كلية �لهند للأعمال 

مرتبط ب�ضكل وثيق بكليات اأعمال اأمريكية وبريطانية وباأع�ضاء بارزين من اجلالية الهندية 

يف ال�ضتات �ضوف ي�ضاعد على قيام روابط قوية بني القيادة امل�ضتقبلية للموؤ�ض�ضات التجارية 

واالقت�ضادية يف الهند وطبقة النخبة يف املوؤ�ض�ضات التجارية الدولية.

يف ربيع عام 2006، كان �لنباأ �ملهم �ملتد�ول يف مدينة بنغالور يدور حول �لرو�تب �لتي 

ح�شل عليها خريجو �ملعهد �لهندي للإد�رة �لقائم يف �ملدينة. فقد كانت تقدم �إىل خريجي 

�لقيا�شي،  �لرقم  حطم  �لذي  �لأعلى،  �لعر�س  وبلغ  دولر،   90,000 بـ  تبداأ  رواتب  املعهد 

193,000 دولر قدمه بنك باركلي يف لندن. وتر�جع ترتيب هذ� �لرقم بعد مدة وجيزة لحقاً 

عندما قدمت مدر�شة �لهند للأعمال خريجاً تلقى عر�شاً بر�تب يبد�أ مببلغ )233,000( دوالر 

-من �شركة هندية. ومل يكن بالإمكان ت�شور ح�شول خريجني هنود على مثل هذه �لرو�تب 

قبل �ضنني قليلة- ومن �ضركة هندية ال اأكرث .

وتتناثر �ملوهبة �لهندية �شمن نطاق كليات �لأعمال �لأمريكية حيث ين�شم �إىل �لكادر 

�لتعليمي فيها �أكرث �لأ�شاتذة �شهرة من �لهند. وقام �لعديد منهم وبكل و�شوح بجعل فل�شفة 

�لقيام بالعمل �ل�شالح عن طريق �لقيام بالعمل �ملفيد حجر �لز�وية لرت�ثهم �لفكري. ومن 

اأ�ضهر هوؤالء بالتاأكيد اأ�ضتاذ جامعة ميت�ضيغان �ضي. كي. براهاالد. C.K.Prahalad، موؤلف 
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كتاب »الرثوة عند اأ�ضفل الهرم«، الذي يجادل باأن الراأ�ضمالية والق�ضاء على الفقر ميكن 

 Rakesh اأن ي�ضريا جنباً اإىل جنب. ويعمل االأ�ضتاذ يف كلية هارفرد لالأعمال راكي�ص كونارا

Khunara على اإ�ضالح ثقافة اأمريكية من اجل�ضع لت�ضبح ثقافة من امل�ضاواة. وقد وجه ديباك 

 Dipak �جيان عميد كلية كيلوغ للأعمال �لدعوة �إىل �ملوؤلف و�ملعلم �لروحي ديباك ت�شوبر

Chopra لإعطاء درو�س مل�شوؤولني تنفيذيني يبحثون عن �لأ�شاليب ليكونو� رجال �أعمال �أف�شل 

و�أ�شخا�س �أف�شل، وجعل من �ملقرر�ت �لتي تعلم �لأخلق و�مل�شوؤولية �لجتماعية جزء�ً من 

املنهاج الدرا�ضي.

ذة قوة �ضيا�ضية جديدة متنفِّ

بلغ �لأمريكيون �لهنود �شن �لر�شد �شيا�شياًَ بقدرة �قت�شادية متنامية و�أرقام مطلقة. 

�لعملية  �مل�شاركة يف  �لهنود يف مقدرتهم على  �ملهاجرين  �لأول من  وتعمقت ثقة �جليل 

�ل�شيا�شية �لأمريكية على نحو مرت�دف مع جناحهم �لقت�شادي. �أما �جليل �لثاين من 

�لأمريكيني �لهنود �لذين ولدو� يف موطنهم �لأ�شلي فقد كربو� وهم مرتاحون كونهم قد �أثبتو� 

وجودهم على �مللأ. وكان �لعديد منهم قد ن�شاأ د�خل تنظيمات عرقية عرب �لنو�دي �لهندية 

ونو�دي دول جنوب �آ�شية �لتي �زدهرت يف �شاحات �جلامعات عرب �لبلد. وجرى �نتخاب 

عدد من �لأمريكيني �لهنود ملنا�شب حكومية وكان بينهم بوبي جيند�ل، �لنائب �جلمهوري يف 

�لكونغر�س عن ولية لويزيانا، و�ملدعي �لعام ملدينة �شان فر�ن�شي�شكو كامال هاري�س، وزعيم 

�لأكرثية يف �لهيئة �لت�شريعية لولية ماريلند �وبندر� ت�شيڤوكول. ويعمل �آخرون ل�شالح 

م�ضوؤولني بارزين منتخبني اأو يعملون م�ضت�ضارين مقربني من االإدارة احلالية. وتعمل نريا 

تاندن NeeraTanden يف من�ضب كبرية امل�ضت�ضارين ال�ضيا�ضيني لل�ضيناتور هيالري كلينتون، 

وكانت تقوم بت�ضريف �ضوؤونها القانونية قبيل ان�ضمامها اإىل »مركز التقدم االأمريكي« حيث 

تعمل حالياً. وعمل �آ�شلي تيللي�س Ashely Tellis وهو من مواليد مدينة بومباي، وحالياً زميل 

خم�شرم يف موؤ�ش�شة منحة كارنيغي لل�شلم �لدويل، عمل عن قرب مع �ل�شفري �ل�شابق روبرت 

بالكويل اأثناء توليه من�ضبه �ضفرياً للواليات املتحدة اإىل الهند اأثناء الفرتة االأوىل من اإدارة 

جورج دبليو. بو�ص.
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وقام تيللي�س، �أحد �لأ�شخا�س �لرئي�شني �لذين قدمو� �قرت�ح عقد �تفاقية �لتعاون �ملدين 

بني اأمريكة والهند يف جمال الطاقة النووية التي وقعها الرئي�ص بو�ص ورئي�ص الوزراء �ضينغ 

العام املا�ضي، باحل�ضول على اإجازة موؤقتة من موؤ�ض�ضة كارنيغي يف عام 2006، ليتفرغ للعمل 

م�شت�شار�ً للإد�رة �لأمريكية من �أجل �شمان مترير �لتفاقية من قبل كل من جمل�شي �لنو�ب 

و�ل�شيوخ. وبينما كان تيللي�س يقدم �مل�شورة �إىل كبار �أع�شاء �إد�رة بو�س، كان مديره �ل�شابق 

روبرت بالكويل يعمل ل�ضالح احلكومة ب�ضاأن الق�ضية ذاتها. ويقود بالكويل حالياً جمموعة، 

Rogers& Griffiths،Barbour وهي من جماعات ال�ضغط املتنفذة يف مبنى جمل�ص النواب 

�لأمريكي، كابيتول هيل. ومت دفع مبلغ 700,000 دوالر اإىل �ضركته بو�ضاطة احلكومة الهندية 

للم�شاعدة على دعم �جلهود �ملبذولة للح�شول على مو�فقة نيابية على �لتفاقية. كما دفعت 

الهند مبلغ 600,000 دوالر اإىل منظمة ڤينابل Venable وهي جماعة �ضغط من بني اأع�ضائها 

 
)13(

.Birch Bayh ال�ضيناتور الدميقراطي ال�ضابق بري�ص باي

ويف �شعيهم لإقناع �لكونغر�س باملو�فقة على �تفاقية �لتعاون �ملدين يف جمال �لطاقة 

�لنووية قامت حكومة �لهند و�إد�رة بو�س با�شتغلل حليف هائل: جماعات �ل�شغط �لتي 

ي�شكلها �لأمريكيون من �أ�شول هندية. ومع �أنهم ممثلون جدد ن�شبياً يف و��شنطن، فاإن 

�لأمريكيني �لهنود يعملون على ��شتعر��س قوتهم �ل�شيا�شية. وتعد »جلنة �لعمل �ل�شيا�شي 

االأمريكية الهندية« )USINPAC( التي اأن�ضاأها �ضاجناي بوري يف عام 2002، اأكرث جماعات 

�لعمل �ل�شيا�شي �لأمريكية �لهندية ن�شاطاً يف جمل�س �لنو�ب �لأمريكي. وت�شم �جلماعات 

�لأخرى �ملركز �لأمريكي �لهندي للتوعية �ل�شيا�شية )LACPA( ورابطة الهنود يف اأمريكة 

)AIA( واالحتاد الوطني للروابط الهندية )NFIA( ور�بطة �لأمريكيني من �أ�شول �آ�شيوية 

 .)IAFPE( و�ملنتدى �لأمريكي �لهندي للتثقيف �ل�شيا�شي )NAAAID( هندية

�إل �أن نفوذ هوؤلء جميعهم يت�شاءل �أمام حجم نفوذ »جلنة �لعمل �ل�شيا�شي �لهندية 

االأمريكية« )USINPAC(. فهذه املنظمة ين�ضوي حتت لوائها اأكرث من �ضبعة وع�ضرين األف 

 وباعتباري من �لأفر�د �مل�شاركني يف ن�شرة �لأخبار �ملهمة �لتي تبثها �للجنة عرب 
)14(

ع�ضو.

بريدها �لإلكرتوين، فاإنني �أتلقى بانتظام ر�شائل حتثني على �لكتابة �أو �لت�شال مبمثلي 

يف جمل�س �ل�شيوخ �أو جمل�س �لنو�ب يف كل مرة يعر�س فيها للمناق�شة مو�شوع على جدول 
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جتاه  اأو  الهند  جتاه  املتحدة  الواليات  �ضيا�ضة  على  تاأثريات  له  يكون  الكونغر�ص  اأعمال 

االأمريكيني الهنود. اإن املهام املعلنة ملنظمة )USINPAC( هي العمل على تطوير م�ضالح 

�جلالية �لأمريكية �لهندية عن طريق تقدمي »دعم م�شرتك من جانب �حلزبني �لدميقر�طي 

واجلمهوري للمر�ضحني ملنا�ضب احتادية ووزارية وحملية ممن يدعمون الق�ضايا التي ُتعدُّ 

دت �ملنظمة بدقة خم�شة جمالت ذ�ت �أهمية  . ولقد حدَّ
)15(

مهمة للجالية االأمريكية الهندية«

خا�شة بالن�شبة لها: �لعلقات ما بني �لهند و�لوليات �ملتحدة، �لهجرة، �إجر�ء�ت �حلد 

من جر�ئم �لكر�هية، �لفر�س �ملت�شاوية، و�حلقوق �ملدنية، �لأن�شطة �ل�شتثمارية وتنظيم 

�مل�شروعات و�لأعمال �لتجارية. و�لفئة �لأخرية و�لغام�شة ن�شبياً مو�شحة من قبل منظمة 

)USINPAC( على موقعها �لإلكرتوين على �أنها »منا�شرة ق�شايا مثل �لأعمال �لقائمة على 

نطاق �شيق«.

ومنذ ن�ضاأتها عملت )USINPAC( ب�ضكل وثيق مع جماعات ال�ضغط املوؤيدة الإ�ضرائيل. 

االإ�ضرائيلية  العامة  العالقات  جلنة  رعاية  حتت  ن�ضاطها  لبدء  اأعدت  قد  املنظمة  وكانت 

 USINPAC (. ووفق االأ�ضلوب الذي تتبعه جلنة )اإيباك( قامت يو�ضينباكAIPAC( االأمريكية

باإحلاق �ل�شباب من �لأطباء �لأمريكيني �لهنود �لذين يتدربون يف �مل�شت�شفيات مبكاتب �ملجال�س 

النيابية واأن�ضاأت هيئة من املطلعني ال�ضابقني الذين يعرفون اأ�ضول العمل والذين يقيمون 

USINPAC �شاجناي پوري قد �شرح   وكان موؤ�ض�ص 
)16(

الكونغر�ص« اأع�ضاء  ات�ضاالت مع 

 وح�ضبما ورد يف ت�ضريح كومار بارف 
)17(

ب�شورة عملية »ل جدوى من �إعادة �خرت�ع �لدولب«

ل�ضحيفة »وا�ضنطن بو�ضت« يف عام 2003، »فاإن االأمريكيني الهنود يرون اجلالية اليهودية 

�لأمريكية مبنزلة مقيا�س يقارنون �أنف�شهم به. وهي تعد �مل�شتوى �لذهبي �ملطلوب لناحية 

)18(
�لن�شاط �ل�شيا�شي«.

وهناك جماعة موالية الإ�ضرائيل تعمل معها USINPAC ب�ضكل وثيق هي اللجنة اليهودية 

االأمريكية )AJC American Jewish Committee(. وتقدم )AJC( منظمة USINPAC على 

 
)19(

موقعها على �لإنرتنت حتت عنو�ن »تطوير علقات �ل�شر�كة بني �لأعر�ق وبني �لأديان«

واإن ما يجمع بني هاتني املنظمتني حقيقة يدور حول ق�ضايا تت�ضل بالتخطيط االإ�ضرتاتيجي 

و�لدفاع، وب�شورة خا�شة تلك �لتي تهدف �إىل حماربة �لإرهاب ول �شيما �إرهاب �جلماعات 
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االإ�ضالمية. وت�ضغط USINPAC بالتحديد لدعم قيام حتالف �إ�شرت�تيجي بني �لوليات 

املتحدة والهند وتعاون دفاعي ما بني البلدين حتت �ضعار »االإرهاب واأمن الوطن«. وت�ضعى 

 
)20(

�جلماعة وب�شكل خا�س �إىل �شمان »�شمول �لهند بالنظام �لدفاعي �ل�شاروخي �لوطني«.

ويعتقد �لعديد من �لأمريكيني �أن دعم �إ�شر�ئيل ي�شب يف �مل�شلحة �لعليا للوليات �ملتحدة؛ 

الإقناع  كبري  بجهد  الهندية  ال�ضغط  جماعات  من  وغريها   USINPAC منظمة  وتعمل 

االأمريكيني باأن االأمر ذاته ي�ضح عن الهند.

كانت م�شاعي جماعات �ل�شغط هذه مهمة جد�ً بالن�شبة لتمرير �تفاقية �لتعاون �ملدين 

يف جمال الطاقة النووية التي تطلبت اإجراء تغيريات يف القانون االأمريكي، واإحداث حتول يف 

�ضيا�ضة عدم انت�ضار االأ�ضلحة النووية التي اتبعتها الواليات املتحدة ع�ضرات ال�ضنني. واتخذت 

�جلهود �لتي بذلت من �أجل دعم فكرة �أمن �لوليات �ملتحدة ببيع �لتكنولوجيا �لنووية �إىل 

الهند، اتخذت �ضباًل مبتكرة. ويف العام املا�ضي، اأن�ضاأ جاك بونر مدير �ضركة بونر و�ضركاه 

Bonner & Associates جماعة �شغط �أخرى حتى تدعى: جمل�س قيادة �لأمن �لأمريكي 

تعبئة جماعات   »PRweek« �آر. ويك(  )بي.  وكان هدف �جلماعة ح�شب جملة  �لهندي. 

ببيع  ال�ضماح  اأجل  من  ت�ضريعية  تغيريات  اإجراء  ل�ضالح  الع�ضكريني  القدماء  املحاربني 

�لتكنولوجيا �خلا�شة بالطاقة �لنووية �إىل �لهند على �لرغم من �أنها لي�شت من �لدول �ملوقعة 

على معاهدة عدم انت�ضار االأ�ضلحة النووية، وقد جعلت املجموعة عملها موؤهاًل لتحقيق هذا 

�لغر�س: فالهند مل تكن حا�شرة يف �لذهن بني �ملحاربني �لقدماء يف �لوليات �ملتحدة. و�أقر 

بونر بذلك قائًل: »ب�شر�حة تامة، �إن جماعات �ملحاربني �لقدماء مل يكونو� على �طلع و��شع 

باملو�شوع عندما حدثناهم عنه للمرة �لأوىل، لذ� فقد كان علينا �أن نبذل جهدنا معهم حتى 

يكونوا مرتاحني اإليه«. وملاذا التوجه اإىل جماعات املحاربني القدماء يف الواليات املتحدة 

عندما يكون �لنو�ب �لأمريكيون هم �لذين �شوف ي�شوتون على �تفاقية �لتعاون �ملدين يف 

جمال �لطاقة �لنووية مع �لهند؟ فاأو�شح بوند »�إن �مل�شاألة ل تتمثل يف �لر�شالة فقط و�إمنا 

. وهذه هي خطة تدريب �لفاأر على قتل �لقط: فاأي 
)21(

يف �شاعي �لربيد �ملوثوق بهذ� �ل�شاأن«

ع�شو يف �لكونغر�س �أو يف جمل�س �ل�شيوخ ي�شتطيع معار�شة ق�شية يدعمها �ملحاربون �لقدماء 

يف الواليات املتحدة باعتبارها ح�ضا�ضة بالن�ضبة الأمن اأمريكة؟ وح�ضب جملة »PRWeek« فاإن 
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له �أمريكيون هنود �أثرياء من كل �حلزبني،  م�شعى جمل�س قيادة �لأمن �لأمريكي �لهندي موَّ

مبن فيهم ر�مي�س كابور، وهو �أمني �للجنة �لوطنية �لدميقر�طية، وكري�شما �شرينيڤا�شا، 

�لذي كان قد دعم حملة تر�شيح بو�س للرئا�شة يف عام 2000 وعام 2004.

مت �إن�شاء �للجنة �حلزبية �لتنظيمية حول �لهند و�لأمريكيني �لهنود �لتابعة للكونغر�س يف 

عام 1994. ويبلغ عدد اأع�ضائه 173 ع�ضواً من اأ�ضل 109 من �أع�شاء جمل�س �لنو�ب، مبن 

فيهم 105 من الدميقراطيني و68 من �جلمهوريني. »وهدف �للجنة هو دعم برنامج �جلالية 

. ويف تاأكيده على قوة اللجنة التنظيمية للهند، قال روبرت 
)22

الهندية االأمريكية يف املجل�ص«

ام. هاثاوي الذي عمل مدة اثني ع�ضر عاماً يف هيئة جلنة ال�ضوؤون اخلارجية التابعة ملجل�ص 

�لنو�ب، وهو �لآن مدير برنامج �آ�شية يف مركز وودرو ويل�شون �لدويل للعلماء: »�إنه و�إىل حد 

مهم -لي�س ب�شكل ح�شري بالتاأكيد، ولكن �إىل حد مهم- م�شوؤول عن �ملقد�ر �لهائل من 

التغيري، وهو بحق مقدار هائل فعاًل، الذي حدث يف موقف اأع�ضاء الكونغر�ص حول الهند 

2004، �تخذ جمل�س �ل�شيوخ   ويف عام 
)23(

وحول اأهمية العالقات الهندية - االأمريكية«.

�لأمريكي خطوة مماثلة و�أن�شا جمموعة »�أ�شدقاء �لهند«. وي�شارك يف رئا�شة �ملجموعة �لع�شو 

�جلديد يف جمل�س �ل�شيوخ عن �حلزب �جلمهوري عن ولية تك�شا�س �ل�شيناتور جون كورنني 

و�لع�شو �جلديد يف جمل�س �ل�شيوخ عن �حلزب �لدميقر�طي �ل�شيناتور هيلري كلينتون. وهي 

�ملجموعة �لأوىل من نوعها على �لإطلق يف جمل�س �ل�شيوخ �لأمريكي، �لتي تركز �هتمامها 

على دولة و�حدة. ونقل عن �شفري �لهند �إىل �لوليات �ملتحدة �آنذ�ك لليت مان�شينغ ترحيبه 

بهذه �خلطوة قائًل: »علّي �أن �أُ�شيد بجميع �لزعماء �لهنود للجالية �لأمريكية - �لهندية 

.
)24(

�لذين جعلو� هذ� �لأمر يتحقق �أخري�ً«

 Oracle »واأكد روبرت هوفمان وهو من جماعات ال�ضغط العاملة ل�ضالح �ضركة »اوراكل

للربجميات يف مقال ن�شرته �شحيفة �نرتنا�شونال هري�لد تريبيون يف �شهر متوز من عام 2006، 

�أكد �أن �لهند رمبا تكون يوماً ما �لدولة �لثانية فقط بعد �إ�شر�ئيل من بني �جلهات �لدولية ذ�ت 

. وكان جمل�ص االأعمال الهندي 
)25(

النفوذ القادرة على التاأثري يف �ضناع القرار يف وا�ضنطن

االأمريكي، )USIBC( وهو جزء من غرفة �لتجارة �لأمريكية قد قام مبمار�شة جهد �شاغط 

وهائل يف هذ� �لجتاه نيابة عن �ل�شركات �لأمريكية �ملئتني �لتي ميثلها، مبا فيها: جي بي 
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مورغان ت�ضي�ص J.P. morgan chase، بوينغ Boeing، جرنال اليكرتيك General Electric، داو 

 Ameican International اأمريكان انرتنا�ضونال غروب ،Ford فورد ،Dow Chemical كيميكل

group، بيكتل غروب Bechtel group، لوكهيد مارتن Lookheed Martin، كما األقت غرفة 

�لتجارة �لأمريكية بثقلها يف �لأمر، حيث ��شتخدمت »باتون بوغز« Patton Boggs وهي اأكرب 

موؤ�ش�شة جتاربة ذ�ت تاأثري يف و��شنطن للم�شاعدة على �لدفع باجتاه مترير �لتفاقية.

ويتعلق مو�ضوع االتفاقية كلها باالأرباح التي تعود على ال�ضركات االأمريكية. وتقدر غرفة 

التجارة يف الواليات املتحدة اأرباحاً بقيمة )100( مليار دوالر يف مبيعات الطاقة اإىل �ضركات 

مثل )GE( جرنال اليكرتك وبيكتل Bechtel. وقد زادت �ضركة جرنال اليكرتيك من توقعاتها 

ملبيعات العام )2010( يف الهند من )5( مليارات دوالر اإىل )8( مليارات دوالر. ويقدر موؤيدو 

�لتفاقية �أن �لهند ميكنها �إنفاق )27( مليار دوالر على املفاعالت النووية لغاية عام )2020(. 

وتاأمل ال�ضركات الهندية باأنها �ضوف تبني واحدة على االأقل من املفاعالت اجلديدة للهند. 

ووفقاً الأحد كبار امل�ضت�ضارين يف جمل�ص االأعمال الهندي االأمريكي، ويدعى رميوند ڤيكري، 

فاإنه يف حال املوافقة على ال�ضفقة، �ضتح�ضل �ضركة لوكهيد على »فر�ضة معقولة للفوز بعقد 

ترتاوح قيمته ما بني )4( مليارات اإىل )9( مليارات دوالر لتزويد �ضالح البحرية الهندي بـ 

)126( طائرة حربية مقاتلة، وهو العقد الذي مل يكن من املحتمل اأن توافق عليه الهند بينما 

كانت العقوبات ما زالت مفرو�ضة«. كما قدر ڤيكري اأن ال�ضركات االأمريكية قد حت�ضل على 

»جزء كبري من مبلغ الـ20 مليارات اإىل الـ40 مليار دوالر يف عمليات ال�ضراء التي يخطط 

)26(
الهنود للقيام بها بحلول عام 2020«.

�ضيجري  التي  املمكنة  االأرباح  على  تركيزاً  اأقل  الهندية  ال�ضركات  اهتمام  يكن  ومل 

ح�ضدها. فقد عمل احتاد املوؤ�ض�ضات ال�ضناعية الهندية )CII( دون كلل، واإن بال�ضر، من 

اأجل التقرب من اأع�ضاء الكونغر�ص حيث دفع اأكرث من 538,000 دوالر نفقات �ضفر اإىل الهند 

لأجل ت�شعة ع�شر نائباً من �أع�شاء �لكونغر�س: �إحدى ع�شرة زوجة، وثمانية وخم�شون من 

موظفي الكونغر�ص مابني االأعوام 2000 و2005 - وقد كان ذلك قبل اعتبار احتاد املوؤ�ض�ضات 

ال�ضناعية الهندية جماعة �ضغط. ويف ني�ضان 2005، وبعدما �أف�شح عن موقفه مبمار�شة 

ال�ضغط للمرة االأوىل، دفع احتاد املوؤ�ض�ضات ال�ضناعية الهندية ل�ضركات غريفيث وروجرز، 
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باربور، Roggers& griffiths Barbour مبلغ 500,000 دوالر للتاأثري يف الهيئات احلكومية 

�ملختلفة يف �لوليات �ملتحدة، مبا فيها »�لكونغر�س، �لبيت �لأبي�س، وز�رة �خلارجية، ووز�رة 

. وكما قال ع�شو جمل�س �ل�شيوخ عن ولية �لينوي �ل�شيناتور بار�ك �أوباما، يف 
)27(

الدفاع«

ملحظة �شاخرة، وهو �لذي كان قد عرّب عن وجهات نظر قوية تدعم عدم �نت�شار �لأ�شلحة 

النووية، »يبدو اأن هنالك جهداً من�ضقاً على نحو بالغ جلعل كل �ضخ�ص اأمريكي من اأ�ضل 

هندي �أعرفه يت�شل بي«. وقال �أي�شاً: �إنه كان قد تلقى �ت�شالت هاتفية من »م�شرفيني 

.
)28(

بارزين يف جمال �ل�شتثمار«

يف 26 متوز 2006، اأعطى جمل�ص النواب االأمريكي موافقته باأغلبية �ضاحقة على اتفاقية 

�لتعاون �ملدين يف جمال �لطاقة �لنووية بني �لهند و�أمريكة. وبعد مرور �أيام من �نتخابات 

ال�ضيطرة على كل من جمل�ضي  اأعادت للدميقراطيني  التي  الت�ضريعية  الدورة  منت�ضف 

�لكونغر�س، و�فق جمل�س �ل�شيوخ على �لتفاقية �أي�شاً بفارق كبري بلغ 85 �ضوتاً مقابل 12 

�ضوتاً وذلك يف 16 ت�شرين �لثاين، 2006.

التجارة االأمريكية - الهندية املتنامية

تنمو �لرو�بط �لتجارية ما بني �لهند و�لوليات �ملتحدة ب�شكل �شريع. ومتتلك كل من 

ال�ضركات االأمريكية والهندية ح�ضة متزايدة يف اتخاذ القرارات الرئي�ضة اخلا�ضة بال�ضيا�ضة 

اخلارجية التي توؤثر يف العالقة بني البلدين. وبني االأعوام 1990 و2006، وعرب �ضل�ضلة من 

�حلكومات �ملختلفة تقودها �أحز�ب �شيا�شية خمتلفة منت �لتجارة ما بني �لوليات �ملتحدة 

والهند بن�ضبة كبرية جداً بلغت 400 باملئة لتتجاوز 26 مليار دولر. وكان قد مت �لإعد�د 

للتبادل التجاري بني البلدين لكي ينمو بن�ضبة 21 باملئة يف العام املا�ضي وحده. ويف اجتماع 

املنتدى الهندي االأمريكي لل�ضيا�ضة التجارية الذي عقد يف مدينة نيودلهي يف اأيار املا�ضي، 

تعهدت احلكومتان باأن ت�ضاعف الن�ضبة اإىل )60( مليار دوالر تقريباً اأثناء ثالث �ضنوات. 

وبينما يظل هذ� مع ذلك �أقل جد�ً من حجم �لتبادل �لتجاري �لقائم بني �لوليات �ملتحدة 

و�ل�شني، �لذي مت حتديده مببلغ )280( مليار دوالر يف عام 2005، فاإن اجلميع يتوقع اأن 

ت�شتمر �لتجارة ما بني �أمريكة و�لهند يف �لنمو على نحو مثري و�شريع. وتتلهف �حلكومة 
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�لهندية لزيادة �ل�شتثمار�ت �لأمريكية على �أر��شيها �لتي من دونها �شيكون هناك �أمل �شئيل 

باحل�ضول على 150 مليار دولر تقول: �إنها حتتاجها على مدى �ل�شنو�ت �لع�شر �لقادمة من 

اأجل حتديث البنى التحتية املتخلفة فيها. ويف ت�ضارع مذهل الإزالة العراقيل اأمام ال�ضركات 

االأجنبية العاملة يف الهند، اأعلن وزير التجارة وال�ضناعة كمال ناث يف العام املا�ضي عن 

رفع �شقف �ل�شتثمار�ت �لأجنبية �ملبا�شرة �إىل 100 باملئة يف نطاق من �لقطاعات ت�شمل بناء 

املطارات، البنى التحتية اخلا�ضة بقطاع النفط والغاز، وجتارة املبيع باجلملة نقداً. وهذا 

كله �أ�شا�شي بدرجة �أكرب عندما ياأخذ �ملرء يف �لعتبار �أن �ملجالني �لثنني �لأوليني من هذه 

�ملجالت كانا يخ�شعان للتاأميم لع�شر�ت �ل�شنني.

وت�ضتمر الواليات املتحدة يف ال�ضغط ب�ضكل قوي بالن�ضبة للقيود املتبقية املفرو�ضة على 

�ل�شتثمار من �أجل �إلغائها. فتجارة �لبيع بالتجزئة للعلمات �لتجارية �ملتعددة، على �شبيل 

�ملثال، هي قطاع ل ُي�شمح لل�شركات �لأجنبية بالعمل فيه د�خل �لهند، �إل �أن �شركة وول-مارت 

Wal-Mart كانت قد �أقامت مكتباً لها هناك من قبل، وُن�شر �لكثري من �لتقارير �ل�شحفية 

�لتي تتحدث عن �خلطط �لتي و�شعتها بالن�شبة لل�شوق �لهندية بينما كان هذ� �لكتاب يف 

طريقه �إىل �لطباعة. ويف �خلريف �ملا�شي، نظمت �إد�رة بو�س زيارة لأكرب وفد ميثل �ل�شركات 

االأمريكية اإىل الهند يف اأي وقت. واأعطت تف�ضرياً للرحلة ينطلق من كونها فر�ضة نادرة جلني 

�لأرباح. و��شتناد�ً �إىل ما ورد على �ملوقع �لإلكرتوين �حلكومي لوز�رة �لتجارة �خلارجية 

�لأمريكية حول �لوفد �لذي جرى �لإعد�د لزيارته �آنذ�ك، فاإن »�لهند �أ�شرع نظام دميقر�طي 

لل�شوق �حلرة منو�ً يف �لعامل، تقدم فر�شاً مربحة جلميع �أنو�ع �ملوؤ�ش�شات �لتجارية - ل �شيما 

ال�ضركات االأمريكية. ويف عام 2005، بلغ حجم �ل�شادر�ت �لتجارية من �لوليات �ملتحدة �إىل 

.
)29(

الهند )8( مليار دوالر تقريباً، وهو �ضعف ما كان عليه يف عام 2002«

جمال تناف�ص امل�ضتويات

ومثلما كانت قد �أ�شارت �مارتيا �شني، فالدميقر�طية تكون �شرعية عندما تكون قائمة 

على امل�ضاركة الكلية يف العملية االنتخابية وعلى توفر الفر�ص االقت�ضادية البديلة والعدالة 

�لجتماعية. �إن �قت�شاد �لهند �لغ�س ينمو ب�شكل غري مت�شاٍو، مع وجود �ختلفات كبرية بني 
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�لأقاليم وبني �لطبقات �لجتماعية. ومع �أن �لوليات �ملتحدة �أغنى من �لهند كثري�ً فاإنها 

تواجه حتديات مماثلة. ويحتاج كال النظامني الدميقراطيني اإىل ت�ضخري النمو لغر�ص اإيجاد 

�لوظائف ومنح جميع �ملو�طنني �حلق يف �لت�شويت على �لق�شايا �لقت�شادية و�إبد�ء ر�أيهم 

فيها. ومن �لو��شح �أن �لتحدي �لذي يو�جه �لهند �أكرب، �إل �أنه حتٍد ل ت�شتطيع �أي من �لدولتني 

جتاهله. فالأمثلة �لتي تطرحها جنوب كوريا ويابان ما بعد �حلرب و�أملانية تثبت �أنه عندما 

يتم �جلمع ما بني �لنمط �ل�شائب من �ل�شيا�شات �حلكومية و�لنمو �لقت�شادي، مع �إيلء 

اأهمية كربى لن�ضبة االأمية املرتفعة، واالإ�ضالح الزراعي، واالأمن االجتماعي االأ�ضا�ضي، فاإن 

�ملعجز�ت ميكن �أن حتدث. وقد كانت �لرب�زيل من جهة �أخرى تنعم مب�شتوًى عاٍل من �لنمو 

�إىل حد كبري يف �أعو�م �لثمانينيات، ولكن ولأنها �أخفقت يف �لتحرك لتح�شني �أو�شاع �شعبها 

وتوفري فر�س �لنجاح له، و�للزمة للتقليل من حالت �لظلم �لجتماعي وعدم �مل�شاو�ة فقد 

ظلت تعد بلداً من التناق�ضات االقت�ضادية. وتعمل الهند بجهد كبري لتاليف هذا امل�ضري. اأما 

الواليات املتحدة فال تبذل اأي جهد.

يف عام 2006، �أعدت جملة »�ليكونومي�شت« تقرير�ً خا�شاً عن �للم�شاو�ة يف �أمريكة. 

جامعة  من  �شايز  �ميانويل  �أعدها  و��شعة،  مبناق�شة  حظيت  بدر��شة  �ملجلة  و��شت�شهدت 

كاليفورنيا وتوما�ص بيكيتي من دار املعلمني العليا حول الطريقة املذهلة املتبعة يف تركيز 

�لرثوة باجتاه �أعلى �ل�شلم �لقت�شادي �لجتماعي �لأمريكي ذ�ته. ووفقاً للدر��شة �لتي 

�أجر�ها �شايز وبيكيتي، فقد ت�شاعف ن�شيب �لدخل �لإجمايل �لذي ي�شل �إىل �أعلى �إير�د 

بالن�ضبة لواحد باملئة من االأمريكيني من )8( باملئة يف عام 1980، اإىل اأكرث من )16( باملئة يف 

عام 2004. وت�ضاعف عدد املئة االأوىل من ن�ضبة الواحد باملئة 14,000 من دافعي ال�ضرائب 

.
- ت�ضاعف اأربع مرات ما بني االأعوام 1980 و2004)30(

وا�ضتبعدت جملة »االيكونومي�ضت« احتمال اأن يكون هذا االجتاه موؤقتاً الأنه كان قد جاء 

نتيجة حلدوث تغيري�ت هيكلية يف بنية �شوق �لعمل يف �لوليات �ملتحدة ت�شببت فيها عملية 

التكامل االقت�ضادي بني دول العامل ال �ضيما التكامل ما بني الهند وال�ضني. وذكرت املجلة 

اأن »اإدماج املاليني من ال�ضينيني من ذوي اخلربة ال�ضعيفة واال�ضتقدام املتزايد الأعمال 

�خلدمات �إىل �لهند و�لدول �لأخرى، �أدى �إىل تو�شيع �لإمد�د �لعاملي من �لعمال. وقد قل�س 
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هذ� �لأمر من �لثمن �لن�شبي للعمالة وز�د من �لعائد�ت على ر�أ�س �ملال، �لأمر �لذي يعزز 

. وقد بات هذ� �لجتاه �ملجحف وما ينجم عنه من غنب بالغ 
)31(

من تركيز �لدخل يف �لأعلى«

وا�ضحاً جداً اإىل حد دفع برئي�ص البنك االحتياطي الفيدرايل بني برينانك اإىل التنبيه يف 

�آب 2006، �إىل �شرورة �تخاذ خطو�ت ل�شمان �مل�شاركة �لو�فية و�لو��شعة يف فو�ئد �لتكامل 

.
)32(

االقت�ضادي العاملي

ويكرب ب�شرعة دور �لهند بو�شفها م�شدر�ً لعمالة رخي�شة ن�شبياً وتتمتع مبهار�ت عالية 

امل�ضتوى، يف حني تت�ضابق ال�ضركات لك�ضب مزايا تناف�ضية واحل�ضول على اأق�ضى ما ميكن 

من االأرباح. وقد حتججت ال�ضركات االأمريكية يف الواليات املتحدة باأن النق�ص يف العمال 

املهرة واأ�ضحاب اخلربة، ال �ضيما يف جمال تكنولوجيا املعلومات، ي�ضعف من مقدرتها على 

�لنمو، ف�شغطت من �أجل رفع �ل�شقف �ملحدد ملنح تاأ�شري�ت �لدخول �مل�شماة B1-H - وهي 

تاأ�شري�ت ت�شمح بدخول عمال من ذوي �خلربة �لعالية �إىل �أمريكة ملدة �أق�شاها �شت �شنو�ت 

عندما تكفلهم جهة �لتوظيف، �أو رب �لعمل. وت�شكل هذه �لتاأ�شرية و��شتقد�م �لعمالة بعقود 

خارجية وجهان لعملة و�حدة: ربط عمال من ذوي �ملهار�ت �لعالية من دول �أجنبية، ول 

�ضيما من الهند، اإىل وظائف اأمريكية اإما عن طريق اإح�ضار العامل اإىل الواليات املتحدة اأو 

باأخذ �لوظيفة �إىل �لعامل خارج �لبلد. وكانت �شركة مايكرو�شوفت وغريها من �ل�شركات 

قد مار�ضت �ضغوطاً �ضديدة العام املا�ضي من اأجل جعل الكونغر�ص يرفع ال�ضقف من 65,000 

اإىل 115,000، و�ل�شماح لبع�س �لطلب �لأجانب بتجاوز »برنامج �لفيز�« )تاأ�شرية �لدخول( 

و�لنتقال مبا�شرة من مرحلة �إكمال در��شتهم ونيل �ل�شهادة �جلامعية �إىل مرحلة �لبطاقة 

�خل�شر�ء �ملكفولة مالياً �لتي ت�شمح لهم بالإقامة و�لعمل.

ويف غ�ضون ذلك كان رون هريا، وهو اأ�ضتاذ ال�ضيا�ضة العامة يف معهد روت�ض�ضرت للتكنولوجيا 

ورئي�ص اللجنة ال�ضيا�ضية للبحوث والتنمية التابعة ملعهد الهند�ضة الكهربائية واالإلكرتونية - 

الواليات املتحدة االأمريكية قد اأدىل ب�ضهادة اأمام جلنة امل�ضروعات ال�ضغرية التابعة ملجل�ص 

النواب االأمريكي، »حول اال�ضتعانة بكوادر من اخلارج لوظائف اخلربات العالية« وذلك يف 

�ضهر ت�ضرين االأول من عام 2003. واأبلغ الربوفي�ضور هريا اللجنة اأنه »وفقاً الأحدث املعطيات 

واأجهزة  االإلكرتونيات،  الكهرباء،  مهند�ضي  فاإن  العمالة،  اإح�ضاءات  مكتب  عن  ال�ضادرة 
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احلا�ضوب ي�ضتمرون يف مواجهة ن�ضبة بطالة اأعلى من عامة ال�ضعب، واأكرث من �ضعف الن�ضبة 

للمديرين و�أ�شحاب �ملهن �لآخرين. وتعد �لأمور بالن�شبة للمهند�شني �لإد�ريني �أ�شو�أ حتى 

 ويعزو هريا هذا الو�ضع ب�ضكل مبا�ضرة اإىل تزايد 
)33(

بوجود ن�ضبة بطالة تبلغ )8( باملئة«.

�لتي متنح   )H-1B( �لدخول من منوذج  تاأ�شري�ت  و�إعطاء  �لعمالة من �خلارج  ��شتقد�م 

للعمال الفنيني االأجانب.

اإ�ضافة اإىل ذلك يرى هريا يف االأمريكيني الهنود )هو نف�ضه من اأ�ضل هندي( عاماًل 

رئي�شاً يف هذه �لعملية. وهو يقول: »هنالك تر�بط و��شح بني �ل�شتات �لهندي يف �لوليات 

عدد  ويبلغ  �لبلد«.  خارج  من  �ملوظفني  و��شتقد�م   )H-1B( تاأ�ضرية  وا�ضتخدام  املتحدة، 

�لرعايا �لهنود ممن يتلقون تاأ�شرية دخول من �لنموذج )H-1B( )37( باملئة. من املجموع 

العام. واأعربت نقابة املربجمني، وهي جماعة منا�ضرة لعمال �ضناعة معدات احلا�ضوب، 

H-( عن قلقها باأن متاجر بيع م�شتح�شر�ت �لعناية باجل�شم �لتي توظف حاملي �لتاأ�شرية

1B( تقوم با�شتغلل �لعمال �لأجانب فيما تعمل على خف�س �لأجور �لتي تدفع يف �لوليات 

املتحدة بحيث تكون اأقل من 45,820 دوالراً للكوادر الفنية العاملة يف مهنة احلا�ضوب يف 

حني اأن وزارة العمل حتدد متو�ضط الراتب للوظائف املتعلقة بهذا القطاع باأكرث من 62,000 

)34(
دوالر«.

ول يعرت�س رون هري� على ��شتقد�م عمال فنيني �شروريني بتاأ�شري�ت �لدخول من �لفئة 

)H-1B(. �إنه يعرت�س على متاجر بيع م�شتح�شر�ت �لعناية باجل�شم �لتي توظف عماًل للعمل 

برواتب اأقل جداً من امل�ضتويات التي حتددها املوؤ�ض�ضة ال�ضناعية االأمريكية، وبذلك توؤدي 

�إىل خف�س �لأجور و�لإ�شهام يف حدوث بطالة مرتفعة بني �لكو�در �لفنية �لأمريكية �ملخت�شة 

يف جمال احلا�ضوب. اأما اجلانب ال�ضيىء من م�ضاألة التاأ�ضرية )H-1B( فهو عمل ال�ضركات 

و�لأفر�د يف �ملناطق �حلرة وخارج �حلدود ومايرتتب عليه من تر�جع �لعائد�ت �ل�شريبية. 

فقد جرى حتى هذ� �حلني �نتقال ما يقدر مبليون وظيفة �أمريكية ما ور�ء �لبحار. ويقدر 

اأي�ضاً اأنه بحلول عام 2005، �ضوف يكون هناك 3.4 مليون �ضخ�ص من فئة موظفي املكاتب 

واملدر�ضني يعملون يف اخلارج. وهناك على وجه العموم )14( ماليني وظيفة مكتبية اأمريكية 

�أو و�حدة من �أ�شل ت�شٍع معر�شة للنتقال خارج �حلدود، وهو رقم مذهل، مع كون �لهند 
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. وال بد حلكومة الواليات املتحدة من اأن تقر كيف اأن 
)35(

الوجهة االأوىل للعقود اخلارجية

�لثورة �ل�شناعية �لثالثة، مبا فيها ��شتقد�م �لعمالة من �خلارج وتاأ�شري�ت )H-1B( ت�ضر 

بعمال �لوليات �ملتحدة. كما يجب عليها �أن تتو�شل �إىل �عتماد �شيا�شات �شوف ت�شاعدهم 

على حماية �أو�شاعهم من هذه �لتعديلت �لتي توؤثر ب�شدة يف بنية �لعمل.

اجلانب الهندي من العمل ما وراء البحار

و�جهت م�شكلة موؤخر�ً مع جهاز �حلا�شوب �ملحمول �لذي يخ�شني �لأمر �لذي تطلَّب مني 

�أن �أت�شل بق�شم خدمة �لزبائن يف �شركة IBM، �آ.بي.�م. مايكرو�شوفت Microsoft، ولينك�ضي�ص 

Linksys. وقد حولت �ل�شركات �لثلث جميعها مكاملتي �لهاتفية �إىل �لهند. فتحدثت �إىل 

امراأة �ضابة يف بنغالور تعمل مع IBM، و�ضاب يف غورغاون يعمل مع مايكرو�ضوفت، و�ضاب 

�آخر يف مدينة بيون يعمل مع لينك�شي�س. كان هوؤلء �ل�شبان �لهنود مهذبني ب�شكل ل ميكن 

�أن تخطئه، وقد فوجئو� بوجود �شخ�س يتكلم عرب �لهاتف ويعرف �شيئاً ما عن بلدهم. �إل 

اأنني عندما كررت ترداد ال�ضعار القائل Koi desh perfect nehi hai )لي�ص هناك من بلد 

نه بالأ�شفر«[ وهو فيلم  مثايل( من فيلم Rang De Basanti »رانغ دو با�ضانتي«، ]وتعني »َلوِّ

عر�س موؤخر�ً ويلقى �شعبية هائلة لدى �لفتية يف �شن �ملرحلة �جلامعية يف �لهند وقد �شاهدوه 

جميعهم، �أجاب �أحدهم وقد بد� خائفاً قليًل »يف �لو�قع �شيدتي، لي�س م�شموحاً لنا. فعلينا 

�أن نتكلم �لإنكليزية فقط«. 

وت�ضكل مراكز االت�ضاالت الهاتفية جماالت جذب ل�ضباب الهند الذين يقيمون يف املدن 

حيث توفر لهم دخًل يكون �أحياناً �أكرب من دخل �أولياء �أمورهم، �إ�شافة �إىل توفري فر�شة 

للعمل يف حميط مليء باأ�شخا�س �شبان من عمرهم. ومن �ملوؤكد �أن عملهم �شعب من دون 

�شك. فهم ي�شتغلون يف �أعمال �ملناوبة ليًل عندما يكون �لوقت نهار�ً يف �لوليات �ملتحدة 

وغالباً ما يكونون عر�شة لتلقي �ل�شتائم وللمعاملة �ل�شيئة من جانب زبائن �شريعي �لغ�شب. 

ولقد منت وب�شرعة ثقافة كاملة ملر�كز �لت�شالت �لهاتفية، مع قيام مطاعم، ومقاٍه، ونو�ٍد 

ليلية �إىل جانبها تعمل على �إر�شاء جمموعة من �ل�شباب �لذين ميلكون مدخوًل متي�شر�ً 

يتيح لهم �إنفاقه ح�شب رغبتهم، وهم -و�إىل حد بعيد- متحررون من رقابة �أولياء �لأمور 
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)معظم �ل�شباب �لهنود يعي�شون يف �لبيت(. ويف �لعام �ملا�شي ن�شر ت�شيتان بهاجات رو�ية 

اأحدثت �ضجة كبرية، وكانت االأكرث رواجاً يف الهند عنوانها »ليلة واحدة @ مركز االت�ضاالت 

�لهاتفية«. وهي تتحدث عن جمموعة من �ل�شخ�شيات �لهائمة على وجهها يف �لليل �لفارغ 

ملدينة �لأقمار �ل�شناعية غورغاون يف دلهي، وهم يحاولون �إيجاد �حللول ملجموعة من 

�مل�شكلت �لتي يو�جهها جيلهم بالذ�ت. ورئي�س �ملجموعة هو �شخ�س حمتال ج�شع يتملق 

روؤ�شاءه �لأمريكيني. وكل �ل�شباب �لذين حتدثت معهم �أثناء جولة م�شكلة حا�شوبي يف �لهند 

�أبلغوين �أنهم �شمعو� بهذ� �لكتاب، وقد قر�أه و�حد منهم. وعندما �شاألته عّما �إذ� كان قد 

قدم �شورة دقيقة عن جتربته �أجاب، �شيدتي، �لأمر يعتمد كثري�ً على رئي�شك يف �لعمل«. 

وعندها تذكرت �أن »هذ� �لت�شال �لهاتفي رمبا يكون م�شجًل لغايات �شمان م�شتوى عاٍل 

من االأداء«.

قبل �لثورة �لتكنولوجية يف �لهند، كانت �إمكانية �حلر�ك �لجتماعي معدومة تقريباً، 

وكانت فر�ص االإن�ضان ال�ضاب يف احلياة يحددها واإىل درجة كبرية و�ضع اأ�ضرته، ومعارفه 

اأنه  التكنولوجيا يف الهند هذا الو�ضع. واأثبتت  وات�ضاالته، وثروته. وقد غريت �ضركات 

باالإمكان توظيف املرء كي يعمل ويحقق النجاح بناء على ما ميتلكه من مزايا فقط. وقد 

اأبلغني ناريانا مارثي رئي�ص جمل�ص اإدارة �ضركة Infosys و�مل�شارك يف تاأ�شي�شها �أن منوذج 

نظام اأ�ضحاب املزايا الرفيعة الذي قدمته ال�ضركة كان »االأمر االأكرث ثورية الذي ح�ضل 

يف هذا البلد«. وي�ضكل العمل ما وراء البحار بالن�ضبة للهند تياراً حيوياً ومتنامياً لوظائف 

جديدة لل�شعب �لفتي �لتو�ق للح�شول على �لفر�س �ملو�تية. كما �شكل عامًل رئي�شاً يف منو 

قطاع تكنولوجيا �ملعلومات يف �لهند �لذي ُخطط له لريتفع من 1.4 باملئة من الناجت املحلي 

.
االإجمايل يف العام 2001 اإىل 8-10 باملئة بحلول عام 2008)36(

ويكرب حجم �نفو�شي�س Infosys، ال�ضركة ذات الربح املاأمون التي تتخذ من مدينة بنغالور 

مقراً لها ب�ضرعة مذهلة بن�ضبة 50 باملئة كل عام، لتمثل ذهنية خا�شة لقدرة �لهند على 

ت�ضدير العمالة اإىل اخلارج لت�ضيري عمليات تنفيذ م�ضروعات ال�ضركات التجارية واملوؤ�ض�ضات 

�لقت�شادية. ومنذ �نطلقها ك�شركة نا�شئة قبل خم�شة وع�شرين عاماً فقط على يد جمموعة 

من االأ�ضدقاء الذين مل ميتلكوا �ضيئاً اأكرث من احلما�ضة الإيجاد عمل، فاإن Infosys لديها 
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حالياً �شتة و�شتون �ألف موظف يف ع�شرين بلد�ً خمتلفاً. ويبلغ متو�شط عمر موظفيها �شبعة 

وع�ضرين. وتعد �ضركتا ويربو »Wipro« وتاتا »Tata« للخدمات �ل�شت�شارية �ل�شركتني �لأخريني 

العمالقتني يف جمال �ضناعة تكنولوجيا املعلومات يف الهند، وهناك اأي�ضاً املئات من ال�ضركات 

�لأ�شغر حجماً. وكل هذه �ل�شركات تقوم بتو�شيع نطاق �خلدمات �لتي تقدمها ب�شكل �شريع، 

حيث تنتقل من �شيانة �أنظمة �حلا�شوب �إىل تطوير �لربجميات و�إعادة ت�شميم �لأنظمة، 

وتقدمي �خلدمات �ل�شت�شارية وجمالت �أخرى. وتتحول �لوظائف عن �لأمريكيني �لذين هم 

يف منت�شف �لعمر ومعها �لرعاية �ل�شحية و�ملنافع �ملكلفة �إىل �لهنود، �لذين هم يف �شن 

الع�ضرينيات، واملتلهفني للح�ضول على وظيفة. ويبداأ راتب مهند�ص الربجميات يف الهند بنحو 

)37(
5,000 دوالر يف حني ي�ضل راتب الوظيفة ذاتها يف الواليات املتحدة اإىل 60,000 دوالر.

وبحلول عام 2009، �ضوف يكون 20 باملئة من �لقوة �لعاملة �لتابعة ل�شركة �آي. بي. �م 

»IBM« املنت�ضرة يف اأنحاء العامل والبالغة ثالثمئة األف موظف تقريباً، �ضوف تكون موجودة 

 H.P وات�ص.بي Microsoft مايكرو�ضوفت ،cisco ضي�ضكو� ،Intel يف الهند. وتعد �ضركة انتل

)هيوليت باكارد( جمرد بع�س �ل�شركات �لتي تتمركز يف �لوليات �ملتحدة، ومتتلك مر�فق 

عب: و�حدة  ومن�شاآت يف �لهند. وتنظر هذه �ل�شركات �إىل �لهند باعتبارها فر�شة ثنائية �ل�شُّ

كطريقة للتقليل وب�شكل كبري من تكاليف �لعمالة وكمدخل �إىل �لبحث �لعلمي �ملتقدم، 

و�لثانية، ك�شوق متلك �إمكانية �لتفوق على �أ�شو�ق �لوليات �ملتحدة و�أوروبة ومنطقة �شرقي 

�آ�شية �لنامية. وكما �أبلغني �آمار بابو، �ملدير �لإد�ري ل�شركة �نتل �لهند »فاإن �شركة �نتل 

تنظر �إىل �لهند كموقع مهم بالن�شبة لل�شركة ملتابعة �لبحوث �لعلمية وم�شروعات �لتنمية 

على م�ضتوى العامل. وت�ضكل الهند يف الوقت ذاته �ضوقاً ا�ضتهالكية لتكنولوجيا املعلومات. 

و�شت�شكل �لأ�شو�ق �لنا�شئة كذلك م�شدر�ً للكثري من �لتطور �لذي �شي�شهده �مل�شتقبل. وتتو�شع 

م�ضروعات فرع �ضركة انتل يف الهند بن�ضبة ثالثني باملئة«. 

االأمريكيون يف الهند

�ل�شياح  هم  عديدة  ل�شنو�ت  �لهند  يف  �شاهدتهم  �لذين  �لوحيدون  �لأمريكيون  كان 

باملغرتبني  �جلديدة  و�حلانات  �ملطاعم  فتمتلئ  �لآن  �أما  �ملطار.  يف  و�لقادمني  �ملغادرين 
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�لأمريكيني و�لأوروبيني �ل�شباب �ملوجودين يف �لهند بغر�س �ملغامرة �إىل حد ما؛ ولأنهم 

يرون فيها واإىل حد ما اأي�ضاً وجهة لفر�ضة مواتية. ووفقاً ملقال ن�ضر يف جملة »بيزن�ص ويك« 

BusinessWeek العام املا�ضي، يعمل ثالثون األف مغرتب يف الهند لدى �ضركات �ضناعة 

�لتكنولوجيا و�ل�شركات �لتي تنفذ عقود�ً خارجية، بزيادة تبلغ ثلثمئة باملئة يف ثلث �شنو�ت 

فقط«. وتقدر جملة »تامي �أوت مومباي« Time Out Mumbai وهي الن�ضخة ال�ضادرة يف 

مدينة بومباي من جملة »تامي �أوت« TimeOut، اإن عدد االأمريكيني الذين يعملون ويعي�ضون 

. وهذ� لي�س بالرقم �ل�شخم مقارنة بـ لنقل �خلم�شني 
)39(

يف بومباي يبلغ �أربعة �آلف �شخ�س

�ألف �أمريكي �لذين يعي�شون يف باري�س �أو مئات �لآلف من �ملغرتبني من جميع �أنحاء �لعامل 

�لذين ي�شتقرون يف مدينة نيويورك بغر�س �لإقامة فيها، �إل �أنه عدد �أكرب كثري�ً من عدد 

االأمريكيني الذين اعتادوا على العي�ص يف بومباي يف اأي وقت.

وعدا عن االأمريكيني من اأ�ضول هندية اأو الرعايا الهنود الذين كانوا يقيمون يف الواليات 

�ملتحدة، و�لذين يعودون �إىل �لهند �شمن جمموعات، هناك خريجو جامعات جدد من �أمثال 

ناثان لينكون، وهو مو�طن من مدينة ميلووكي بولية وي�شكون�شن، وبيرت نورلندر، وهو خريج 

 Infosys جامعة كورنيل. وكالهما يف بداية الع�ضرينيات من العمر، ويعمالن ل�ضالح �ضركة

يف جممع �ل�شركة �لفخم يف مدينة بنغالور. وعندما زرت �ل�شركة يف وقت مبكر من �لعام 

�ملا�شي، هياأ يل رئي�شهم ناند�ن نايلكاين �جللو�س يف غرفة �جتماع تطل على مدخل �ل�شركة 

حتى �أتبادل �حلديث معهم.

كان بيرت االأكرث اطالعاً وذكاًء بني االثنني. وكان قد زار الهند مع اأ�ضرته وعا�ص وحده 

اأي�ضاً يف بومباي مدة من الزمن اأثناء درا�ضته يف اجلامعة كطالب طب متمرن يكتب يف 

�ضحيفة Financial Express »فاينن�ضال اك�ضرب�ص«. مل يكن ناثان قد زار الهند اأبداً قبل 

ت�ضلمه وظيفته لدى �ضركة Infosys وعندما �ضاألته كيف انتهى االأمر بفتى من وي�ضكن�ضون يف 

مدينة بنغالور، قال يل: »كنت �أقوم بعملية �لبحث عن وظيفة، مثل كل �شخ�س �آخر متاماً، 

فعرثت على القائمة املعلنة للوظائف اخلا�ضة ب�ضركة Infosys. ومل اأدرك حتى اإنها كانت 

لوظيفة يف �لهند. وعندما تكلمت مع و�لدي ب�شاأنها، قال يل: �أ�شا�شاًَ �إِنه �شوف يترب�أ مني مامل 

اأحاول احل�ضول عليها. وهكذا، ح�ضلت على العر�ص بعدها واأنا على ما يرام تقريباً، ولن 
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يحدث يل هذ� ثانية �أَبد�ً. وقد �أَبلغوين �أنه كان هناك �شبعة موظفني �أمريكيني يف �ل�شركة. 

وهم يقيمون يف جممع �شكني من عدة �شقق متلكه Infosys، ويف حني يبعد املجمع �ضبعة ع�ضر 

كيلو مرت�ً فقط، �أكرث قليًل من ع�شرة �أميال، عن مباين �ل�شركة، فاإن �لوقت ي�شتغرق �شاعة 

�أو �ثنتني لي�شقو� طريقهم من �لبيت �إىل مكان �لعمل عرب �لزدحام �لفظيع حلركة �ل�شري يف 

مدينة بنغالور.

و�أو�شح ناثان قائًل: »نحن ل نطبخ«. نحن نطلب �لطعام من �خلارج �إىل �ملنزل. وهناك 

 .Domino's »و»دومينوز Hut Pizza »بع�س �لأماكن �ل�شينية. ومطاعم �لبيتز� مثل »بيتز� هات

اأو نقطع ال�ضارع اإىل مكان حيث ن�ضتطيع اأن نح�ضل على وجبة كاملة من تلك التي تتميز بها 

منطقة جنوب الهند، وذلك مقابل ع�ضرين روبية ]نحو اأربعني �ضنتاً[. »لقد حدثاين عن حياة 

الليل يف بنغالور وال�ضعوبات التي تواجههما يف مواعدة فتيات هنديات. فاإما اأن الفتيات ال 

يخرجن �إىل �ملحال �لعامة، �أو كما قال يل لينكون: »كاأن �لفتيات هن �أغنى منك كثري�ً، �أنت 

تفهمني؟ كاأنهن من االأثرياء يف الواقع. اإنهن متعجرفات جداً. واإذا ما حتدثن اإليك فذلك 

الأنهن كن يع�ضن يف اخلارج، ويعرفن اأنه ال مانع من احلديث اىل ال�ضباب«.

وبعدما التقيت ناثان وبيرت، قامت �ضركة Infosys وب�ضكل مفاجئ بزيادة عدد كوادرها 

من �لوليات �ملتحدة، باختيارها ثلث مئة موظف جديد، �لعديد منهم ميتلكون معلومات 

 .»MIT« أ�شا�شية يف �لتكنولوجيا من �أرقى �لكليات مثل معهد ما�شا�شو�شت�س للتكنولوجيا�

و�شوف يق�شي معظم هوؤلء �لأع�شاء �جلدد ب�شعة �شهور يف �لتدرب يف مبنى �ل�شركة يف 

مدينة ما ي�شور بالهند، ثم ينتقلون �إىل مو�قع �ل�شركة حول �لعامل، ويت�شمن ذلك �لعودة 

ثانية �إىل مو�قع يف �لوليات �ملتحدة. و�لجتاه و��شح: �شوف تقوم �ل�شركات من �أي بلد 

بالبحث عن �أف�شل موهبة ميكنها �حل�شول عليها، وحيثما ميكنها �إيجادها، وذلك ي�شمل 

ال�ضركات الهندية التي توظف االأمريكيني واالأوروبيني.

 و�ضركة Infosys لي�ضت هي ال�ضركة الهندية الوحيدة التي تتعاقد مع موظفني اأمريكيني. 

هارفرد  وكلية  �متياز(  )بدرجة  هارفرد  جامعة  خريج  وهو  ماهيندر�،  �ناند  كان  فقد 

للأعمال، قد بد�أ بتوظيف خريجي �لفئة �جلامعية يف عام 2003، عندما اأر�ضل اإليه ريان 

فلويد وهو خريج جامعة ييل ر�شالة بالربيد �لإلكرتوين ي�شاأل فيها عن �لفر�س �ملتو�فرة. 
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ويف �شهر ت�شرين �لثاين »نوفمرب« من عام 2004، وبعد عام من العمل مع ال�ضركة قام ريان 

بجوالت متكررة ل�ضالح �ضركة ماهيندرا وماهيندرا وو�ضل اإىل جامعات هارفارد، تافت، 

ييل، برين�شتون، پني، وكولومبيا من �أجل �لتعاقد مع موظفني جدد. وتعد �إ�شرت�تيجية �ناند 

ماهيندر� مبا�شرة وغري معقدة، حيث يقول: »قد يبقى هوؤلء �ل�شباب �شنتني يف �لعمل �إل 

�أنهم ي�شبحون �شفر�ء للبلد ولل�شركة. ومثل ذ�ك �لإن�شان �شوف يح�شل على حافز وعلى 

فكر يفوق �ملعتاد. و�أنا �أدفع لهم ما �أدفعه لهندي يحمل �شهادة �ملاج�شتري يف �إد�رة �لأعمال. 

ونحن نح�شل على �لثمن«.

عندما �شاألته كيف عرف �أياً هم �ل�شباب �لذين �شيكونون على م�شتوى �خلربة �لهندية، 

و�أيهم لن يكونو� كذلك حقاً، �أجاب: »�إنني �أ�شتخدم �ل�شوؤ�ل �خلا�س بحبات �مل�شفوفة. فاأنا 

�أ�شاألهم: »هل �أنت �إن�شان يختار �حلبة �حلمر�ء �أم �حلبة �لزرقاء؟ من �ملوؤكد �أنه �إذ� ما جئت 

�أنِت، فاإن حياتِك �شوف تتغري«.

كنت اأتبادل احلديث مع اأناند يف البهو املوؤدي اإىل غرفة الطعام اخلا�ضة يف مقر �ضركة 

ماهيندر� يف حي ووريل مبدينة بومباي. وعلى م�شافة من �لطريق �لرئي�س يف و�شط منطقة 

�لطاحونة �لقدمية، كان �ملبنى �مل�شلع �مل�شنوع من �لقرميد �لأحمر يبدو مقطعاً مب�شاحات 

قة ب�شكل جذ�ب وم�شارب خمتلفة ت�شري يف �جتاهات خمتلفة. و�أجرى  مفتوحة و�أق�شام من�شَّ

�أناند �ت�شاًل هاتفياً مع ديفيد �رناو، وهو من خريجي جامعة هارفرد، ويعمل ل�شاحله وطلب 

منه املجيء والتحدث معي.

مل يكن ديفيد ارناو ذو ال�ضكل احل�ضن، وال�ضخ�ضية املتميزة، طويل القامة والبالغ من 

العمر ثالثة وع�ضرين عاماً، وله عينان زرقاوتان، مل يكن قد جاء اإىل الهند من قبل. وقد 

قال يل: »كنت �أرغب بالعمل يف �أمريكة �للتينية. ومل �أكن قد �شمعت يف �لو�قع عن �لزدهار 

الذي ت�ضهده الهند. اإال اأن توافر الفر�ضة للعمل يف ت�ضدير ال�ضيارات اإىل اأمريكة الالتينية 

عن طريق �شركة هندية �أثار ف�شويل«. وتوقف عن �حلديث، ثم تابع قائًل: »�أَنِت تدركني 

�أن معظم �ل�شركات �لتي تاأتي من �أجل �لتعاقد مع موظفني هي موؤ�ش�شات ��شت�شارية. ولي�س 

هناك من �ضيء دويل تقريباً. وقد بدت هذه اأ�ضبه بفر�ضة غري عادية«.



كوكب الهند78

�ضاألته اإن كان قد اأحب وظيفته.

فاأجاب: »�أنت تاأخذين على عاتقك م�شوؤولية �أكرب هنا وباإمكانك �أن تقومي باإجناز 

�أ�شياء �أكرث مما ميكنك �إِجنازها يف جمال �لعمل �ل�شت�شاري يف �أي وقت. �إنني �أتعلم �أمور�ً 

كثرية جد�ً.

وت�شاءلت كيف كان حال هوؤلء �لأمريكيني �ل�شباب وهم يعي�شون يف مدينة بومباي، فقال 

ديفيد: »كانت هناك �شعوبة يف �ل�شهرين �لأولني بالفعل. وقد كان عليَّ �أن �أتعلم كل �شيء من 

جديد. كان علّي �أن �أتعلم جمدد�ً كيف �أ�شري يف �ل�شارع«.

كنت هناك  ل�شالح ماهيندر� عندما  يعملن  �آخر�ن  �أمريكيان  �شخ�شان  وكان هناك 

�لعام �ملا�شي. وقد �أو�شح �أناند ماهيندر� �أن ثلثتهم يتقا�شمون �شقة يف باندر�، وهي �أول 

�ضاحية يف مدينة بومباي، حيث تتناثر البيوت القدمية ذات الطابق الواحد واأبنية ال�ضقق 

�ملتو��شعة على �متد�د �شو�رع ت�شطف على جانبيها �لأ�شجار، وحيث مت �فتتاح بع�س �أحدث 

�ملطاعم و�لنو�دي. وتعد �شاحية باندر� منطقة �شعبية يوؤمها �ل�شباب، وهي �أقل غلء و�أكرث 

�إثارة من منطقة جنوب بومباي. و�بت�شم �ناند قائًل: »هم ُيعرفون با�شم فتيان ماهيندر�«. 

وقال يل وهو يرمق ديفيد بنظرة وقد ملعت عيناه: »لقد علمت باأمر حفلة عيد �مليلد �لتي 

كانو� يتنكرون فيها بثياب �لأقز�م«.

ورفع ديفيد ب�شره مدهو�شاً، و�شاح: »�أنت تعرف �أكرث مما نعرف �أنك تعرف!«

ف�ضحك اأناند.
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يف �أم�شية د�فئة يف غري �أو�نها من �شهر ت�شرين �لثاين �ملا�شي، �جتمعت �ل�شفوة �ملثقفة 

للمجتمع �لهندي يف مدينة نيويورك يف �جلناح �لبللوري من فندق »تاڤرن �ون ذي غرين« 

Tavern on the green يف منطقة �شنرت�ل بارك، عقب ح�شور عر�س خا�س لفيلم مري� نري 

مّي«.  �جلديد، �ملاثل يف �لذ�كرة، و�ملنقول عن رو�ية �لكاتب جومبا لهريي وعنو�نها »�ل�شُّ

كان �لعر�س هو فيلم �لفتتاح ملهرجان �لأفلم �ل�شاد�س، �لذي رعاه جمل�س �لفنون �لأمريكي 

الهندي )IAAC(، و�شبق �إقامة حفل ع�شاء كبري ومز�د علني. وحتت �إحدى �لرُثّيات �لعديدة 

غري املتنا�ضقة واملتوزعة على نحو بديع، لت�ضكل جزءاً من �ضحر القاعة، كان الكاتب �ضلمان 

ر�شدي �لذي تر�أ�س �حلفل تر�فقه زوجته فائقة �جلمال عار�شة �لأزياء بادما لك�شمي؛ 

وكريان دي�ضاي التي كانت قد ح�ضلت للتو على جائزة بوكر عن روايتها »اإرث اخل�ضارة«، 

و�ضا�ضي ثارور، الذي كان قد حل ثانياً يف الت�ضويت على من�ضب االأمني العام القادم لالأمم 

�ملتحدة؛ و�أورهان باموك، �لذي كان قد فاز موؤخر�ً بجائزة نوبل للآد�ب، و�شادف �إن كان يف 

�جلو�ر حيث �إنه كان يدر�س يف جامعة كولومبيا، كانو� جميعهم غارقني يف �حلديث بع�شهم. 

مع بع�س وكان هناك حولهم �شيوف يرتدون �أزياء هندية منمقة، و�لقليل منهم يرتدون �أزياء 

احلفالت، وبذات رجال اأعمال، وثياب فنانني عادية، ويتنقلون يف اأرجاء املكان حاملني كوؤو�ص 

�ل�شر�ب يف �أيديهم، ويتبادلون �لتحيات بال�شم ويقّبلون �لو��شلني �جلدد يف �خلد.

ويف حفل �ل�شتقبال �لذي �شبق عر�س �لفيلم، �متدت لئحة م�شاهري �لنخبة �لثقافية 

من �ل�شتات �لهندي �إىل ما ل نهاية. وملحت بالفعل �ملمثلة �ل�شهرية و�ملوؤلفة مادهور جافري، 

وقد اأ�ضدرت لتوها مذكراتها يف كتاب عنوانه »ت�ضلق اأ�ضجار املانغو« وزوجها عازف الكمان 

فيلمه  -كان  موندهرا  جاغموهان  ال�ضينمائي  املنتج  هناك  وكان  اأولن،  �ضانفورد  البارع 
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وخمرجة  ت�شاندر�،  وزوجته  قليلة-  �أيام  بعد  �ملهرجان  �أفلم  يت�شدر  �خللفية«  »�لبحار 

�أفلمهما �بنتهما �شمريتي موندهر�. و�شاهدت �شاريتا ت�شودري �لتي مثلت يف فيلم مري� نري 

»تو�بل �مل�شي�شيبي«، وكان هناك �ملمثل كال بن �لذي يقوم باأد�ء �أول دور در�مي جدي له يف 

مّي«. وقد جل�س على �ملن�شة مع مري� نري للإجابة عن �لأ�شئلة �لتي طرحت عقب  فيلم »�ل�شُّ

عر�س �لفيلم. وكان �شريناث �شرينڤا�شان عميد كلية كولومبيا لل�شحافة وموؤ�ش�س ر�بطة 

ال�ضحافيني ملنطقة جنوب اإفريقية )SAJA(، كان يتحدث مع نيالم ديو، القن�ضل العام 

للهند يف نيويورك. واألقيت التحية على �ضوندارام طاغور الذي يدير �ضالة طاغور الفنية، 

وڤي�شاكا دي�شاي، رئي�س �جلمعية �لآ�شيوية. وكان �أناند و�نور�دها ماهيندر� قد ح�شر� من 

بومباي. كان ماهيندرا الراعي الرئي�ص لالأم�ضية، واأبرز الغالف اخللفي لربنامج املهرجان 

�لر�شالة �لقائلة: »ماهيندر�، يقدم لكم �لهند عرب �ل�شينما«. فقد تخ�ش�س �ناند يف �لأفلم 

وفن الت�ضوير عندما كان طالباً يدر�ص يف جامعة هارفرد، ومن الوا�ضح اأنه مل يفقد اهتمامه 

بالأفلم �أبد�ً. وبد� �أرون �شيڤد��شاين، �ملدير �لتنفيذي ملجل�س �لفنون �لأمريكي �لهندي، 

و�أحد �لقوى �ملحركة يف جمال دعم وت�شجيع �لفنون �لهندية و�لفنون �مل�شتوحاة من �لهند يف 

نيويورك، بدا يف كل مكان ويف الوقت نف�ضه.

�لهنود يف  �ملهاجرين  مّي« هو جت�شيد لرو�ية مكتوبة برب�عة عن جتربة  »�ل�شُّ وفيلم 

�لوليات �ملتحدة تر�شم �ملنحنى �لبياين حلياة زوجني من منطقة �لبنغال يف �لهند، وهما 

يوؤ�ض�ضان للعي�ص يف املنطقة ال�ضمالية ال�ضرقية الباردة من اأمريكة، ويقومان بتن�ضئة ولديهما 

�ملحا�شرين ب�شكل حتمي ما بني ثقافة و�لديهما، و�لثقافة �لأمريكية �ملولودين يف كنفها. 

ويرى االأمريكيون الهنود اأن الق�ضة موؤثرة يف العمق، الأنها �ضكل مغاير من اأ�ضكال ق�ض�ضنا 

نحن، تروى على نحو رائع.

�لفيلم عبارة عن ت�شوير رقيق للغاية ملدينتني عزيزتني على قلب مري� نري، كالكوتا 

�لهندية و�لأمريكية. وقد كتب  �لكتاب( وللثقافتني  ونيويورك )هي مدينة بو�شطن يف 

�ل�شيناريو �جلميل للفيلم، �شوين تار� بوريڤال �لتي كان قد عمل مع نري منذ فيلمها »حتية 

�إىل بومباي«! �لذي �أخرجته عام 1988.
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مّي« علمة فارقة يف تطور �ل�شينما �لهندية �لدولية، �مل�شتندة �إىل مادة  وي�شكل فيلم »�ل�شُّ

مو�شوع غنية مع متثيل ر�ئع ملجموعة من �لنجوم ت�شم �ملمثلنَي �لهنديني عرفان خان وتابو 

يف �أد�ء يحطم قلبك )مل تكن هناك من عني مل تدمع يف د�ر �ل�شينما �ملكتظة باحل�شور(، 

وكذلك جنماً �أمريكياً �شاعد�ً من �أ�شل هندي هو كال پن، و�ملمثلة �ملولودة يف لندن زليخة 

روبن�شون، و�ملمثلني �لأمريكيني غلني هيديل وبروك �شميث. ولقد متاهت مري� نري عاطفياً 

مع �لرو�ية، كما �أبلغتني عندما �أجريت معها مقابلة يف �ل�شتاء �ملا�شي. وقالت: »�أنا من 

مدينة كالكوتا، واأنا من مدينة نيويورك اأي�ضاً. اأنا اأذكر كيف كان �ضعوري عندما جئت اإىل 

هذا البلد للمرة االأوىل. واأنا ال اأزال ال اأحب انتعال االأحذية«. لقد كان اجللو�ص يف �ضالة 

�لعر�س �ل�شينمائية �ملعتمة حماطة باأفر�د �جلالية �لهندية، �لذين كانت ق�شتهم تظهر على 

ال�ضا�ضة، جتربة موؤثرة للغاية.

و�لفيلم �لذي يتوجه �إىل �جلمهور يف كل �أنحاء �لعامل هو �إنتاج م�شرتك ل�شركة فوك�س 

»�ضريت�ضاليت بيكت�ضرز« Fox Searchlight Pictures االأمريكية لل�ضينما و�ضركة االأعمال 

الفنية الرتفيهية الهندية »يو.تي.ڤي مو�ضن بيكت�ضرز« Motion Pictures UTV، مع متويل 

اإ�ضايف من �ضركة االإنتاج اليابانية »انرتتينمنت فارم« Entertainment Farm. و�ضتقوم �ضركة 

UTV بتوزيع �لفيلم يف �لهند؛ �أما �شركة فوك�س ف�شتوزعه يف �أ�شو�ق �أخرى. وتاأمل �ل�شركتان 

باأن هذ� �شوف يكون �لفيلم �لذي �شيوؤكد، عقب جناح �لفيلم �لذي �أخرجته نري عام 2004، 

وهو »عر�س �لرياح �ملو�شمية« على �لت�شليم باأهمية وقيمة �ل�شينما �لهندية يف �ل�شوق �لعاملية.

يدير �ضركة UTV روين �شكروڤال وهو رجل يف �لأربعينيات من عمره �شنع نف�شه بنف�شه 

و�أن�شاأ �شركته عند بدء رو�ج �لتلفزيون يف �لهند. وروين رجل دمث �خللق مهذب، وي�شعر 

بالرتياح وهو يرتدي �جلينز �أكرث من �رتد�ء بذة رجال �لأعمال. وعلى �لرغم من م�شلكه 

�لعادي، فاإن روين ياأخذ على حممل �جلد �إي�شال �لأعمال �لفنية �لرتفيهية و�شركته �إىل 

 Rang De Basanti »العاملية. ومل يعر�ص فيلمه الذي حقق جناحاً كبرياً »رانغ دو با�ضانتي

وظهرت فيه �ملمثلة �لربيطانية �ألي�س باتن، وهي تتكلم �للغة �لهندية بطلقة، مل يعر�س يف 

دور ال�ضينما »الهندية« يف منطقة كوينز يف نيويورك اأو اأدي�ضون يف مدينة نيوجري�ضي. بل 

عر�س يف �شالة للعموم يف مانهاتن، و�لأمر ذ�ته ينطبق على فيلم �شركة UTV عن رجال 
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»فوك�س  �شركة  �إىل  �ن�شمامه  و�إن  خان.  �شاهروخ  متثيل   »Don« وا�ضمه»دون«  الع�ضابات 

مّي« ينطوي على حكمة تامة بالن�شبة للجتاه  �شريت�شليت بيكت�شرز« للعمل على فيلم »�ل�شُّ

�لعاملي �لذي ي�شري نحوه روين ب�شركة UTV. ويعد املواطنون الهنود يف ال�ضتات اجلمهور 

الرئي�ص يف اخلارج للتلفاز الهندي والأفالم بوليوود. وقد برز ال�ضتات يف الواليات املتحدة 

واململكة املتحدة كج�ضر قوي مابني الهند وبقية العامل.

ج�ضر بني الهند واأمريكة

يقوم �لأمريكيون من �أ�شول هندية، مثلهم مثل �لأعد�د �لغفرية من �ملهاجرين، �لذين جاوؤو� 

قبلهم باإ�شافة نكهاتهم �خلا�شة �إىل �خلليط �لأمريكي، ب�شكل بطيء ولكن بثقة. ويف �أي مكان 

يتلفت فيه �لأمريكيون فاإنهم ي�شادفون �شيئاً من �لهند. وتعد ممار�شة ريا�شة �ليوغا �أ�شرع 

ن�شاط لأوقات �لفر�غ تز�يد�ً يف �لبلد. وقد �نت�شرت �ملطاعم �لهندية من �شاحل �إىل �شاحل، 

ومن �شل�شلة �لوجبات �ل�شريعة مثل Naan Slop »نان �ضلوب« على �ضاحل كاليفورنية اإىل معابد 

�آخر مطبخ حديث مثل Suvir Saran's Devi »�شوڤري �شار�ن�س ديڤي«، �ملطعم �لهندي �لوحيد 

�لذي جنح يف �إدر�جه �شمن »دليل مي�شلني« لأف�شل �ملطاعم يف مدينة نيويورك. وتتو�فر علب 

جممدة من الطعام الهندي املعد �ضابقاً يف حمال ال�ضوبرماركت يف كل مكان. 

ويقوم االأمريكيون من اأ�ضول هندية والهنود الذين يعي�ضون يف الواليات املتحدة باإ�ضفاء 

نربة هندية على عامل �لفن و�لآد�ب خارج نـطاق �ل�شينما. وكان �لر�شام �لتجريدي ناتڤار 

بهاڤ�ضار قـد عا�ص وحقق نتائج من عمله يف غرفة العلِّية يف منزله يف حي �ضوهو يف نيويورك 

ملدة �أربعني عاماً. وتعلق لوحاته حيث تر�شم �ملو�د �مللونة �لقوية فيها �إح�شا�شاً �شعرياً من 

االألوان، تعلق يف متاحف مهمة بارزة و�ضمن املقتنيات اخلا�ضة من االأعمال الفنية، وتباع 

بانتظام جميع لوحاته التي تعر�ص يف املعار�ص التي يقيمها يف مدينة نيويورك. كان زوبني 

ميهتا �أول هندي يقتحم ميد�ن �ملو�شيقا �لكل�شيكية �لأمريكية. وكان ميهتا، وهو من مو�ليد 

بومباي، املدير املو�ضيقي لالأورك�ضرتا الفيلهارمونية يف لو�ص اأجنلو�ص ملدة �ضتة ع�ضر عاماً 

قبل اأن ي�ضغل اإدارة االأورك�ضرتا الفيلهارمونية ملدينة نيويورك، وهو املن�ضب الذي تواله حتى 

عام 1991. وتقوم ريخا مالهوتر�، �ملعروفة �أكرث با�شم دي.جي. ريخا تقوم باإمتاع ح�شد 



83 امل�ضتقبل كما تتخيله الهند

خمتلط يف �أحد �لنو�دي مبهرجانها �ملو�شيقي �ل�شهري �ملعروف ��شم »بي�شمنت بهاجنر�« 

Basement Bhangra، وهو مهرجان حقيقي تعزف فيه مقطوعات مو�ضيقية معاد ت�ضجيلها، 

وترت�فق �إيقاعاتها مع عرو�س ب�شرية بّر�قة.

كان �لأدب �ملجال �لثقايف �لأول �لذي برز فيه �لفنانون �لهنود فجاأة وبقوة على �مل�شرح 

االأمريكي املعا�ضر. و�ضجل �ضلمان ر�ضدي الذي يعي�ص يف نيويورك حالياً، اللحظة التاأ�ضي�ضية 

للزيادة املفاجئة وال�ضريعة يف �ضدور االأعمال االأدبية الهندية املكتوبة باللغة االإنكليزية 

مع كتاب »اأوالد منت�ضف الليل«. واملوؤلفون الكنديون روهنتون مي�ضرتي )كتاب »التوازن 

فيكرام  )»حياة  ڤي�ضاجني  جي  وام.  اجل�ضد«(  )»ذكريات  بالدوين  �ضونا�ضينغ  الدقيق«( 

لل يف �لو�شط«( جميعهم معروفون جيد�ً يف �لوليات �ملتحدة. ويعي�س �ميتاڤ غو�س موؤلف 

�شل�شلة من �لكتب �لتي لقيت ��شتح�شاناً من �لنقاد،  مبا فيها كتابه �لأخري »�ملد �جلائع« يعي�س 

يف مدينة بروكلني، وكذلك جومپا الهريي.

وتوفر حمطات االأقمار ال�ضناعية والبث التلفازي التي تعمل بالكابالت على مدار اأربع 

وع�شرين �شاعة خط �ت�شال �أ�شا�شياً بالوطن �لأم بالن�شبة للهنود �لذين يعي�شون يف بلد 

االغرتاب. وتقوم القوة ال�ضرائية لهنود ال�ضتات باإحداث حتول يف توزيع اأفالم بوليوود 

وم�شمونها؛ كما تقوم �ل�شركات �لإعلمية �لهندية ب�شر�ء موطئ قدم لها يف هوليوود، يف  

حني يقوم �لهنود �لذين ميتلكون �خلربة يف حميط و�شائل �لإعلم �لأمريكية باأخذ خرب�تهم 

ومعرفتهم معهم �إىل �لهند. ويبحث تكتل �شركات و�شائل �لإعلم �لأمريكية �ل�شخمة عن 

�إىل �شوق  �أجل ت�شهيل دخولهم  هنود مي�شورين يف كل من �لوليات �ملتحدة و�لهند من 

مزدهرة. وبقدم واحدة يف اأمريكة وقدم يف الهند، تقوم هذه املجموعة من النا�ص باإحداث 

تغيري مهم فيما تنتجه و�شائل �لإعلم �لعاملية ويف �ملو�شوعات �لتي تطرحها.

�إن �لهند مهياأة لت�شبح لي�س فقط �شوقاً �شخمة ملا يتم �إنتاجه من �أعمال فنية ترفيهية 

�أو جممعاً مهماً للعمالة �لرخي�شة يف جمال �لر�شوم �ملتحركة وغريها من �لعمليات كثيفة 

�لعمالة، و�إمنا لت�شبح ينبوعاً ملحتوى �أ�شلي �أن�شاأه هنود من �أجل جمهور عاملي. و�إن �ليوم 

�لذي �شتحتل فيه �لهند مكان �أمريكة كقوة عظمى يف ميد�ن �لأعلم و�لرتفيه رمبا يكون �آتياً 

باأ�ضرع مما نعتقد.
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تيليوود

يلعب التلفاز دوراً قوياً وفاعاًل على نحو فريد يف عملية التحول التي ت�ضهدها الهند. وقد 

كان تطور �لتلفاز يف �لهند على مدى �لعقدين �ملا�شيني �أمر�ً مثري�ً. وكان هناك حتى عام 

1991، حمطة تلفازية حكومية واحدة، هي دوردار�ضان »DoorDarshan«. وبدعم من منظمة 

�ليون�شكو، مت �إدخال �لتلفاز �إىل �لهند بو�شاطة حكومتها وذلك يف عام 1959. وبا�ضتقراره 

اأ�ضاًل يف DRDO )منظمة البحوث الدفاعية والتنمية( كان هدفه الرئي�ص االرتقاء باأمة 

متباينة وتوحيدها. وظلت هذه مهمة �ملذيع �لوطني من بد�ية �لثمانينيات حتى نهايتها، 

عندما و�ضل التلفاز امللون اإىل الهند و�ضجعت احلكومة الهندية �ضراء هذه االأجهزة عن طريق 

خف�س ر�شوم �ل�شتري�د. ويف عام 1983، كانت �إ�شار�ت �لتلفاز متاحة لثمانية وع�شرين باملئة 

من �ل�شكان، وت�شاعف �لرقم �إىل 56 باملئة بحلول عام 1986، وو�ضل اإىل اأكرث من 90 باملئة 

بحلول عام 1990. ومع اإعادة ت�ضميتها جمموعة »دي.دي« DD للقنوات التلفازية، ما زالت 

حمطة دوردار�ضان ت�ضل اإىل اأكرث من 90 باملئة من ال�ضكان الهنود وتنقل جمموعة متنوعة 

)1(
من �لرب�مج باللغة �لإنكليزية وباإحدى ع�شرة لغة حملية تبث على ع�شرين قناة خمتلفة.

جاءت �ضبكتا تلفاز »�ضي ان.ان« CNN و»ام.تي.ڤي« MTV اإىل الهند يف عام 1991، على 

اأمواج القمر ال�ضناعي»�ضتار« STAR. وبعد مرور �ضتة ع�ضر عاماً لي�ص اإال، ي�ضتطيع الهنود 

اأن يختاروا الربامج التي يريدون متابعتها من بني عدد ي�ضل اإىل 350 قناة، وميتلك اليوم 

كل تكتل لل�شركات �لإعلمية �لرئي�شة من ديزين، �إىل تامي وورنر، �إىل ڤياكوم �إىل �لـ بي. 

. وقد عجل انفتاح الهند على باقي العامل يف عام 1991، 
)2(

بي.�شي، قنو�ت تبث د�خل �لهند

يف حدوث زيادة �شريعة ومفاجئة يف عدد و�شائل �لإعلم. ويف حني �أن معظم �لأمريكيني قد 

�ختربو� قدوم كل و�حدة من هذه �لو�شائل �لإعلمية كاأمو�ج خمتلفة، و�حدة تندفع فوق 

�لأخرى، و�ختربو� �لتعامل مع و�شائل �لت�شالت �ملتقدمة ومتابعة �لأعمال �لفنية �لرتفيهية 

تدريجياً وب�شورة منتظمة، فاإن �لكثريين من �لهنود ينفتحون عليها جميعها دفعة و�حدة. 

وت�شهد �لهند تطور�ً �شريعاً يف قطاع �لتلفاز �شو�ء يف عدد �لأ�شر �لتي متلك جهاز�ً تلفازياً 

وعدد القنوات والربامج املتاحة. وب�ضروعها يف البث بفعل قدوم القنوات التلفازية الهندية 

اململوكة  التلفزة  �ضبكات  وب�ضرعة كبرية عدد  يزداد   ،ZeeTV تي.ڤي«  �جلديدة مثل»زي 
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لأ�شخا�س هنود وعدد �لرب�مج �لتي يعدها هنود يف �لد�خل، مثلما هو حال �لأعد�د �ملتز�يدة 

من �ضبكات التلفزة والربامج االأجنبية. وهنالك قطاعات كاملة من ال�ضعب، التي اعتادت اأن 

تكون معزولة عن باقي �ملجتمع وعن �لعامل باتت �لآن على تو��شل مع �لتلفاز وتتابع بر�جمه. 

وتقوم زوجات ذوي �لدخل �لأدنى، و�ملز�رعون و�أ�شحاب �ملحال �ل�شغرية مب�شاهدة �لتلفاز 

و��شتخد�م �أجهزة �لهاتف �خللّيوي يف �لوقت �حلا�شر؛ كما بدوؤو� با�شتخد�م �لإنرتنت.

من ال�ضعب تخيل مدى ال�ضرعة التي تتغري فيها الهند واملدى الذي تدفع به و�ضائل االإعالم 

و�لأعمال �لفنية �لرتفيهية عملية �لتحول �لتي ت�شهدها �لبلد؛ ومن �لطبيعي �أن يطرح مثل 

هذا التغيري ال�ضريع اأفكاراً للبحث عن الهوية الوطنية والهوية ال�ضخ�ضية. فو�ضائل االإعالم 

لي�شت هي �لف�شاء�ت �لتي يتم فيها ��شتك�شاف �لعديد من ق�شايا �لهوية هذه، فهي �أي�شاً 

املكان الذي يجري فيه ابتكار ون�ضر �ضور عن الهند اجلديدة -دولة تتطور وتواكب الع�ضر 

احلديث ب�ضرعة- لكل من اجلمهور الهندي وللجمهور يف كل اأنحاء العامل. ويف الوقت ذاته، 

فاإن ما ي�شمى بالفارق �لرقمي �لذي ي�شكل م�شدر معاناة لكوكب �لأر�س، ويف�شل بجلء تام 

اأولئك الذين ميلكون اال�ضتفادة من االإنرتنت واحل�ضول على و�ضائل التكنولوجيا الهائلة هذه 

وتتاح لهم فر�شة ��شتعمالها عن �أولئك �لذين ل يحظون بهذه �لفر�شة، هو و�قع قائم د�خل 

�لهند ذ�تها. �إن �إحدى �لتحديات �جلوهرية �لتي تو�جه �لبلد هي كيفية �شم فقر�ء �لهند 

اإىل ثورة و�ضائل االإعالم واالت�ضاالت.

لقد تزامنت االنطالقة املظفرة للتلفاز مع - و�ضكلت مهمازاً- لنمو اقت�ضادي مت�ضارع، 

ومع تغلغل �لعلمات �لتجارية ل�شركات ذ�ت قوميات خمتلفة د�خل �ل�شوق �لهندية، وبروز 

طبقة جديدة من امل�ضتهلكني. واإىل جانب امل�ضل�ضالت االجتماعية الهندية اجلديدة، والربامج 

�حلو�رية، و�لرب�مج �ملو�شيقية و�لرب�مج �لإخبارية، فقد �أدى �لتلفاز خدمات ملجموعة متعددة 

من االإعالنات املُعدة برباعة ملجموعة متزايدة من املنتجات واخلدمات. وجعل التلفاز العامل 

خارج �لهند مرئياً من جديد لعدد متز�يد من �لهنود. لقد قدم �لتلفاز �لهند �حل�شرية �إىل 

�لقرويني يف �ملناطق �لريفية وعّرفهم بها. وهو ي�شتعر�س �أ�شاليب حياة �لأغنياء �أمام �أعني 

الفقراء. وقد فتح عوامل جديدة مغرية من االإمكانيات اأمام جمموعة من امل�ضاهدين الهنود 

حتى يف حني يقوم بتعميق �لهوة ما بني �أولئك �ملو�طنني �لذين هم جزء من �لهند �جلديدة 

واأولئك الذين لي�ضوا كذلك.
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�ضكل التلفاز يف الهند قوة من اأجل دمقرطة الطموح. فقد ظهرت فجاأة جمموعة كبرية 

من جنوم »تيليوود« لتحدي جنوم بوليوود من �ملمثلني �لذين باتو� �أن�شاف �آلهة. و�شنع 

مو�طنون عاديون ثرو�ٍت �شريعًة، وحققو� �ل�شهرة بني ليلة و�شحاها يف بر�مج تلفازية مثل 

Kaun Banega Crorepati -وهو الن�ضخة الهندية من برنامج »من يريد اأن ي�ضبح مليونرياً«- 

وبرنامج »معبود الهند«. واإىل جانب ح�ضد كبري من القنوات التي تبث باللغة الهندية، تتكاثر 

�لقنو�ت �لتي تبث باللغة �لوطنية ولغات �لأقاليم، وتعمل على �نت�شار جتربة �شناعة �لتلفاز 

�ل�شمالية �لذين  �للغة �لإنكليزية و�شكان �ملدن و�ملناطق  �لتي تتكلم  خارج نطاق �لنخبة 

يتكلمون �لهندية. وتعد �لهند جمتمعاً جمز�أ للغاية -تق�شمه �للغة، �لإقليم، �لديانة، �لطبقة 

االجتماعية والنظام الطبقي املتوارث عند الهندو�ص- وحيث تبلغ ن�ضبة االأُمية بني الن�ضاء 53 

باملئة وبني الرجال 30 باملئة، ف�ضاًل عن تف�ضي االأمية بني 26 باملئة من ال�ضباب الذين ترتاوح 

. و�لكثري�ت من �لن�شاء يف �لهند ل 
)3(

�أعمارهم ما بني �خلام�شة ع�شرة �إىل �لر�بعة و�لع�شرين

يعملن خارج �ملنزل، وتتيح لهن فر�شة متابعة �لبث �لتلفازي، كما تتيح لغريهم من �ملو�طنني 

التوا�ضل مع م�ضرية حياة االأمة والعامل االأو�ضع.

لقد حقق منو �لهند منذ ثمانينيات �لقرن �ملا�شي جناحاً باهر�ً �إل �أنه جناح غري متو�زن 

اأي�ضاً. فهنالك تناف�ص قوي ما بني القبول املفاجئ بالتحرر من القيود، وبني الراأ�ضمالية 

القائمة على الطراز االأمريكي وبني حماية م�ضالح امل�ضتهلكني من جانب النخبة احلاكمة 

ونخبة رجال �لأعمال يف هذ� �لنظام �لدميقر�طي �لن�شط �لذي غالباً مايت�شم بالفو�شى. 

وهناك ردة فعل عنيفة �ضد االنفتاح ال�ضريع للبالد، هناك قلق ب�ضاأن التدفق ال�ضريع للب�ضائع 

�لأجنبية و�ل�شركات �لأجنبية على �لبلد و�شيوع منط �حلياة على �لطريقة �لأجنبية. و�أدى 

للربامج  املمتعة  وامل�ضاهد  وانت�ضارها  التلفازية  االإعالنات  حتدثه  الذي  القوي  املفعول 

االأجنبية اأو الربامج امل�ضتوحاة منها، اإىل و�ضع اللوم على التلفاز ب�ضدد انعطاف الهند 

باجتاه �لر�أ�شمالية �ل�شتهلكية، �لتي ل يتو�فق معها معظم �لهنود، وت�شبب ذلك على �أية 

حال يف تخلف �لكثريين. 

�أي�شاًَ، تز�من �شعود �لتلفاز يف �لهند مع تفكك �لعمل �ل�شيا�شي يف �لبلد وحدوث زيادة 

يف عدد االأحزاب والزعماء الذين ي�ضتندون اإىل النظام الطبقي املتوارث واإىل اأ�ض�ص اإقليمية، 
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وقيام �شل�شلة من حكومات �لئتلف �لوطني -بع�شها �أكرث ه�شا�شة من �لأخرى- ونهو�س 

 Ramayana منذ كانون 
*

. والواقع فاإن بث امل�ضل�ضل التلفازي رامايانا
)4(

القومية الهندو�ضية

�لثاين »يناير« 1987، وحتى �شهر �آب 1989، الذي �ضجل رقماً قيا�ضياً يف عدد امل�ضاهدين 

يف �نحاء �لهند، تز�من مع نهو�س حركة »ر�م جامنابهومي Ram Janmabhoomi«، التي 

دفعت يف النهاية حزب جاناتا بهاراتيا القومي الهندو�ضي اأو )BJP( اإىل ال�ضلطة. وقد كان 

�لتاريخ �حلديث للهند حافًل بالعنف �ل�شيا�شي. وكانت �لبلد تتمزق مرة تلو �لأخرى بفعل 

الهجمات االإرهابية وال�ضدامات العنيفة املتبادلة بني اجلماعات الدينية وال �ضيما الهندو�ص 

واالإ�ضالم، وكذلك ما بني ال�ضكان االأ�ضليني الذين ي�ضكنون االأدغال اأو »االأديڤا�ضيز« كما 

ُي�ضمون يف الهند، وبني ال�ضركات املتنفذة العاملة يف جمال ا�ضتخراج املعادن من االأر�ص، 

عد� عن ذكر م�شاألة منو حركة »�لناك�شال« Naxalites وغريها من حركات التمرد التي ت�ضكل 

مبادئ ماوت�شي تونغ م�شدر �إلهام لها.

 MTV »كانت موليكا ت�شوبر� �ل�شخ�شية �لرئي�شة �لتي متثل حمطة تلفاز »�م.تي.ڤي

للأغاين �لغربية يف �لهند يف عام 1995. وقد كانت ترغب دائماً بالعمل يف و�ضائل االإعالم، 

وكانت �لفر�شة �ملتاحة للذهاب �إىل �لهند مع طاقم حمطة »�م.تي ڤي« فكرة �شائقة فيما 

ها بالن�شبة �ليها وجرى �لرتتيب لإقامتها يف فندق تاج �لر�ئع، �لذي يطل على �لن�شب  يخ�شّ

�لتذكاري لبو�بة �لهند عند �لو�جهة �لبحرية يف بومباي. �إل �أنه وبعد مدة بد�أت تت�شاءل: ما 

الذي كانت تفعله »باجللو�ص يف ال�ضيارة واملرور عرب االأحياء ال�ضعبية الفقرية ملدينة بومباي 

وم�شاهدة ع�شرين طفًل حفاة من دون �أحذية د�خل متجر يتابعون بث حمطة MTV، وانتابها 

�شعور �أ�شبه بـ »�أوه يا�إِلهي، �إنني �أَن�شر هذ� يف �لهند. وكانت تلك هي �للحظة �لتي قررت فيها 

.»MTVاأن اأترك العمل يف حمطة

باإمكاين �أن �أرى �أولئك �لأطفال �حلفاة باأقد�مهم �ملغربة و�أطر�ف �أ�شابعهم �ملفلطحة 

وقد فغرو� �أفو�ههم وهم يتابعون م�شاهدة �لتلفاز. وكنت قد مررت وبعد بلدة د�د�ر مبا�شرة، 

*ملحمة �سعرية عن رحلة امللك راما, اإحدى اأهم الأعمال الأدبية عن الهند يف قدمي الزمان, وتروي حكاية 
رحلة اخلري للق�ساء على ال�سر. (املرتجمة)
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وعلى الطريق اإىل منطقة جنوب بومباي لتناول طعام الغداء، اأو للذهاب اإىل حفلة، مررت 

بالرتل �لطويل من �أكو�خ �ل�شفيح �لفقرية �ملكونة من غرفة و�حدة، و�لعديد منها لها طابق 

ثاٍن ملحق بها يتم �ل�شعود �إليه بو�شاطة �شلم، وتنح�شر �لأكو�خ ما بني �لطريق وبني حائط 

ميتد على طول خط �ل�شكك �حلديدية. وتتدفق �لأُ�شر على �ل�شارع تطبخ وتنام وتغ�شل 

اأغرا�ضها من مياه الدالء وجتل�ص وتتجاذب اأطراف احلديث مع اجلريان، بينما تنطلق 

�ضيارتي م�ضرعة. وتعدو الكالب ببطء على طول ال�ضارع، ما�ضية يف �ضبيلها بني النا�ص، 

وبع�شهم وقد نام �لآن و�لتف على نف�شه يف غفلة ر��شية، على و�شادة رقيقة. وتق�شم �ملاعز 

قطعاً �ضغرية من النفايات. واالأبواب مفتوحة. ولي�ص هناك من نوافذ اأو هناك اأحياناً فتحة 

�شغرية بق�شبان حديدية قائمة يف �أعلى �حلائط من �أجل �إف�شاح �ملجال لدخول �لقليل من 

الهواء والقليل من ال�ضوء. وتتوافر املياه اجلارية الوحيدة من حنفية تقع على م�ضافة بعيدة 

بع�ص ال�ضيء. ولي�ضت هناك من دورات مياه. وعلى مقربة من مكب للنفايات يرك�ص طفل 

�شغري ويتغوط. وباإمكانك �أن ترى د�خل �لأكو�خ: �أكد��شاً مكومًة من �ل�شناديق �لكبرية، 

ثياباً معلقة على عّلقات، �شرير�ً تت�شارك فيه �لأ�شرة باأكملها، وبني كل م�شكن �شغري و�آخر 

جثم �لنا�س وكلهم �نتباه، م�شتغرقني يف �مل�شاهدة �أمام �لتوهج �لأزرق �ملتقطع جلهاز تلفاز.

وعلى �لرغم من �جلور �للحق باملو�طنني نتيجة عدم حتقق �مل�شاو�ة بينهم على �ل�شعيد 

االقت�ضادي، فقد زود التلفزيون �ضعباً متنوعاً باإح�ضا�ص املجتمع املحلي الوطني العام، اأثناء 

�لنطاق. وهو و�شيلة ميكن  زمن عامر بتحولت �جتماعية و�شيا�شية و�قت�شادية و��شعة 

 وجتمع 
)5(

للماليني من املواطنني اأن يتقا�ضموا بها جتربة طموحات جديدة وهموم جديدة

مباريات ريا�شة �لكريكت ول �شيما �لتي تقام �شد �خل�شم �لرهيب �ملجاور، باك�شتان، �أو 

�شد بريطانية �ل�شتعمارية �ل�شابقة، جتمع �لهنود معاًَ من كل بقعة من �لبلد، و�حلقيقة 

من كل زاوية من كوكب االأر�ص ومن كل املراتب االجتماعية يف جتربة وطنية م�ضرتكة هائلة. 

وقد باتت برامج االألعاب التلفازية تلقى �ضعبية وا�ضعة مع منا�ضرة البلدات والواليات التي 

ت�ضكل م�ضقط راأ�ص امل�ضاركني فيها ملواطنيها وقيام املاليني من امل�ضاهدين بالت�ضويت عرب 

خدمة �لر�شائل �لق�شرية �ملكتوبة من هو�تفهم �خللّيوية. �أما يف �مل�شل�شلت �لتلفازية �لتي 

تتناول ق�شايا �لأ�شرة و�ملجتمع، فتت�شارب �آر�ء �لأجيال ب�شدد �لتقوميات �ملختلفة ملثل هذه 



89 امل�ضتقبل كما تتخيله الهند

 Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi لرب�مج مثل �لربنامج �لذي يحظى ب�شعبية �شخمة�

لة لدى عمتي  )لأن �حلماة كانت هي نف�شها زوجة �لبن ذ�ت يوم(، �أو �أحد �مل�شل�شلت �ملف�شّ

.Millie »وا�ضمه، »ميللي

ولأنني غالباً ما �أُقيم معها، فقد �شاهدت Millie عدة مرات يف منزل عمي وعمتي يف 

غورغاون، ال�ضاحية اجلنوبية ملدينة نيودلهي التي تعي�ص تطوراً مت�ضارعاً. ويف البداية، 

دفعتني �حلركات �مل�شحكة و�ملت�شّنعة وحتركات �لكامري� �ملبالغ فيها و�لت�شجيل �ل�شوتي 

للربنامج �لذي ير�شل زعيقاً ي�شق �لآذ�ن كل مرة يتم �لك�شف فيها عن حقيقة مثرية �أو �إطلق 

مالحظة حادة، اإىل االعتقاد باأن الربنامج كان �ضطحياً ب�ضكل �ضخيف. وكانت اخلادمات 

اللواتي يعملن لدى العائلة الرثية يف امل�ضل�ضل التلفازي يرتدين ثياباً باللون الزهري واالأبي�ص، 

وكانت �لتنانري ق�شرية جد�ً مثل تلك �لتي تلب�شها �خلادمات �لفرن�شيات، وكن ينتعلن �أحذية 

ريا�شية خفيفة بي�شاء، وي�شعن �أهد�باً ��شطناعية، مع مكياج و��شح من م�شاحيق �لزينة 

والبودرة اجلافة. لكنني حاملا فهمت حبكة الرواية اأدركت اأن »ميللي« كانت ق�ضة موؤثرة 

عن �ل�شر�ع �لطبقي يف �لهند �لآخذة يف �لتحول. ويتبني �أن ميللي، �ل�شخ�شية �لتي �شميت 

الرواية با�ضمها، وهي فتاة �ضابة من بني اخلادمات، هي االبنة غري ال�ضرعية لالبن املف�ضل 

يف االأ�ضرة. ويت�ضدى امل�ضل�ضل التلفازي »ميللي« وحتت مظاهر التكلف والت�ضنع ملعاجلة 

ق�ضايا ال تبعث على االرتياح عن اال�ضتغالل الطبقي واجلن�ضي يف قلب اأقد�ص موؤ�ض�ضة يف 

الهند، االأ�ضرة.

وتلعب الدعايات التلفازية دوراً مهماً يف عملية حتول الهند. واأثناء فوا�ضل االإعالنات 

�لتجارية �لتي تتخلل م�شل�شل »ميلي« �أو �آخر �لأخبار من تلفاز NDTV، يتبخرت �ضبان هنود 

مزهويني  ال�ضائدة  املو�ضة  تتبع  �ضعر  وبق�ضات  ال�ضيقة  اجلينز  �ضراويالت  يف  جذابون 

بحاجياتهم و�أغر��شهم عرب �ل�شا�شة �ل�شغرية، وينطلقون يف �شباٍق لل�شيار�ت �حلديثة، 

ويهتزون يف حركات �شريعة، وهم يحت�شون زجاجات �ل�شود� �ملثلجة، وكل ذلك على وقع 

ت�ضجيل �ضوتي ملو�ضيقى البوب املمتعة. وتقوم ربات البيوت وهن يرتدين لبا�ص ال�ضاري 

�لهندي، مبناق�شة مز�يا �ملنتجات و�لعلمات �لتجارية �جلديدة، �لتي تقلل من عناء عملية 

�لطبخ، �أو تظهر مدى حر�شهن لتوفري �لرعاية و�حلنان لأ�شر حمظوظة، باأن تكون لديها 
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اأمهات يعرفن كيف يتخذن قرارات ا�ضتهالكية حكيمة. ويقوم رجل يرتدي مالب�ص غربية 

عادية مب�شاعدة و�لده �لذي يرتدي لبا�س »�لكورتا« kurta التقليدي -رداء ف�ضفا�ص ي�ضل 

اإىل الركبة- بالنزول من قطار. ويدرك هذا االبن الع�ضري اأن البولي�ضة املنا�ضبة للتاأمني 

)6(
على �حلياة هي �ملفتاح �إىل م�شاعدة و�لديه على �لعي�س بكر�مة يف �شن �ل�شيخوخة.

ومهما كان نوع املنتج، فاإن االإعالنات الدعائية مل�ضروب البيب�ضي اأو الكوال اأو الدراجات 

 ،»Satya Paul اأو اأثواب ال�ضاري من ماركة »�ضاتيا بول »Bajaj النارية من ماركة »باجاج

تعمل على ن�ضوء مذهب ا�ضتهالكي كان حتى وقت قريب غريباً على املواطنني الهنود. كما 

�إن �إمكانيات تطور جمال �لدعاية و�لإعلن يف �لهند كبرية جد�ً ومثرية للإعجاب. وي�شري 

تقرير ملوؤ�ض�ضة »براي�ضووترهاو�ضكوبرز Pricewaterhouse Coopers« اإىل اأن عائدات و�ضائل 

�لإعلم �لإلكرتونية، مبا فيها �لتلفاز، قد تت�شاعف ثلث مر�ت من 4.6 مليارات دوالر يف 

 ويتوقع �أن متتلك �لهند 180 مليون 
عام 2005، اإىل 12.8 مليار دوالر بحلول عام 2010)7(،

جهاز تلفازي منزيل بحلول عام 2008، وذلك مقارنة باأكرث قلياًل من 100 مليون جهاز 

تلفازي منزيل يف اأمريكة اليوم. وبوجود نحو 600 مليون م�شاهد، ت�شكل �لهند �لآن �أكرب �شوق 

. ومتتلك �شتون باملئة من �لأ�شر �لهندية 119، مليون اأ�ضرة 
)8(

ل�ضناعة التلفزيون يف العامل

تقريباً، جهازاً تلفازياً، وحتظى )42( باملئة من هذه االأ�ضر بخدمة نقل الربامج التلفازية عن 

.
)9(

طريق الكابل

هناك ثلثون قناة �إخبارية يف �لهند. وحتوز �أعلى ن�شبة م�شاهدة من بينها �لقنو�ت �لتي 

ل تتحدث �للغة �لإنكليزية، وهي تبث بلغات خمتلفة مبا فيها �لهندية، �ملار�ثية، �لغوجار�تية، 

 ويتحدث اأكرث 
)10(

البنجابية، البنغالية، لغة الكانادا، التاميل، االوريا، املاالياالم، والتيلوغو.

من مليون �شخ�س يف �لهند �ثنتني وع�شرين لغة، ومتتلك معظم �لوليات لغاتها �لر�شمية 

�ملختلفة �خلا�شة بها. ويبلغ �لعدد �لكلي للغات �لتي يتم �لتحدث بها يف �لهند كل يوم 

»رقماً مذهاًل هو 850 لغة. ولدى معظم �لأقاليم لي�س فقط �شناعة تلفازية مزدهرة بلغتها 

�ملناطقية، بل لديها �أي�شاً �شناعة �لأفلم �خلا�شة بها وجنومها �خلا�شني؛ وكذلك تقاليد 

�أدبية غنية، و�شحف يومية، وجمموعة متنوعة من �ملجلت. وي�شهم �لتنوع �للغوي يف �لهند 

يف وجود جو �إعلمي متعدد �لأطياف ود�ئم �لتغيري ب�شكل هائل.
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عندما دعيت �لأ�شبوع �ملا�شي لتقدمي تعليقات على �لهو�ء على قناة »هيدلينز تود�ي« 

»Headlines Today«، �إحدى �لقنو�ت �لإخبارية �لرئي�شة �لتي تبث باللغة �لإنكليزية، وذلك 

�أثناء زيارة �لرئي�س بو�س �إىل �لهند، كان م�شيفي مبتهجاً ومتحم�شاً لكت�شافه �أنني �أتكلم 

�لهندية. و�أر�د على �لفور �أن ي�شلني بقناة »�آج تاك« »Aaj Tak« وهي قناتهم �لإِخبارية �لتي 

تبث باللغة �لهندية. و�أو�شح يل �ملذيع �ملعتمد لن�شر�ت �لأخبار ر�هو�ل كانو�ل: »�شيدتي، �أنت 

ل تفهمني. نحن ن�شتقطب �ليوم ن�شبة م�شاهدة عالية جد�ً. وذ�ك يعني �أن زهاء خم�شني 

مليون �ضخ�ص ي�ضاهدون قناة »هيدالينز توداي«. »ولكْن هنالك �ضتون مليون �ضخ�ص على 

�لأقل ي�شاهدون »�آج تاك«، وهم ل يتو�شلون �إىل �ل�شتماع �إىل حملل �أجنبي �أبد�ً. و�شيكونون 

�شعد�ء جد�ً«. غري �أنني عار�شت �لأمر، وكنت خائفة متاماً من فكرة لعب دور �خلبري بلغة 

�أتكلمها مبهارة، ولكن لي�س ب�شكل متقن على �لإطلق.

وجاءت �لإجابة �ل�شريعة: »ل تقلقي �إذ� مل تكوين تعرفني �لكلمة باللغة �لهندية ��شتخدمي 

فقط الكلمة االإنكليزية، فنحن جميعنا نفعل ذلك على اأية حال«، م�ضرياً بذلك اإىل وجود ميل 

يف �لهند للخلط ما بني �للغتني �لهندية و�لإنكليزية يف لغة »هنكليزية«، وهو �جتاه مت دعمه 

عن طريق �لتلفاز. وقد �أوجد بدوره ماي�شكل لهجة هندية خمتلفة �أخرى ومتميزة لتثري فزعاً 

كبري�ً لدى �لنخبة �ملثقفة �لتي تتحدث �للغة �لهندية. ومتثل �للغة »�لهنكليزية« طريقة �أخرى 

�إ�شافية لأبناء جيل �أ�شغر من �أجل �لإعلن عن �رتباطهم ببقية �لعامل ولتمييز �أنف�شهم عن 

جيل �أكرب و�أكرث �رتباطاً بالعقيدة و�ملبادئ.

Viacom« عن  عندما �ضاألت توم فري�ضتون، املدير التنفيذي ال�ضابق ل�ضركة »ڤياكوم 

�إمكانيات �لتلفاز يف �لهند، قال يل: �إن لدى �لهند حركة ن�شطة ل تر�ها يف كثري من �لأ�شو�ق 

�لأخرى. ولدى �لهند عدد �أكرب من �لبيوت، و�لكثري من هذه �لبيوت ل متتلك جهاز تلفاز 

بعد. لذ� فاأنِت لديك �أ�شخا�س �أكرث و�أي�شاً �أ�شخا�س �أكرث ل ميتلكون �أجهزة تلفاز لكنهم 

يرغبون يف ذلك ويح�شلون على �لو�شيلة ل�شر�ئها: وذ�ك يعني �لكثري من �إمكانية �لنمو«. 

و�حلقيقة فاإنه من �ملتوقع �أن تزد�د �لعائد�ت �لتي يتم حت�شيلها من طلبات �ل�شرت�ك يف 

تلفاز �لكابل وغريه من خدمات �لبث مبا يقدر بـ 1.67 مليار دوالر يف عام 2004، اإىل 4.2 

.
مليار يف عام 2009)11(
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كان تلفاز »ام.تي.ڤي« التابع ل�ضركة »ڤياكوم« اأحد اأوىل القنوات االأجنبية التي تاأتي اإىل 

 .»Nickelodeon و»نايكلوديون »VHI لهند. وقد �فتتحت منذ ذلك �لوقت قناتا »ڤي.�ت�س.�آي�

و�شاألت فري�شتون �لذي كان يعمل مدير�ً تنفيذياً ل�شركة »ڤياكوم« �آنذ�ك، �إن كانت لديه خطط 

�أخرى لتو�شيع وجود تلفاز �شركة Viacom يف الهند.

�أجاب فر�شتون: »�أود �أن �أطلق قناة كوميديا هندية فذ�ك �شيء ل ينتقل ب�شكل جيد 

متاماً. �إنه ي�شكل حتدياً يف �ل�شوق �لهندية. �إننا يف �لوليات �ملتحدة جمهور تلفاز متعدد. 

فالنا�س ي�شرتون تلفاز�ً جديد�ً، وتذهب �لأجهزة �لتلفازية �لقدمية �إىل د�خل �إحدى غرف 

نوم �لأطفال. �أما يف �لهند فهي �شوق تلفاز وحيد. وعندما ي�شرتي �لنا�س جهاز�ً تلفازّياً 

جديد�ً فاإنهم يقاي�شونه جزئياً بجهازهم �لقدمي، ويقوم �شخ�س ما ل ميلك تلفاز�ً ول ميكنه 

حتمل نفقات �شر�ء تلفاز جديد، يقوم ب�شر�ء ذلك �لقدمي. وينتهي �ملطاف بالأجهزة �لقدمية 

يف القرى. لذا، اأنت لديك االأ�ضرة بكاملها اأمام تلفاز واحد. وكنا نقوم عادة باإعداد برامج 

جلمهور حمدد فاأنت تعلمني اأن قناة »ام.تي.ڤي« لل�ضباب وقناة »نايكلوديون« لالأطفال وال 

تزال الهند �ضوقاً عامة، لذا فاإن ذلك ي�ضكل حتدياً فيما يخ�ضنا«.

مل مينع حتدي �ل�شوق �لعامة للتلفا يف �لهند �ل�شركات �لعملقة يف �لوليات �ملتحدة 

و�ملتميزة يف جمال �لأعمال �لفنية �لرتفيهية من �لدخول �إىل �لبلد. وعندما كنت يف �لهند 

اأنحاء بومباي للدعاية  اأيار املا�ضي، كانت هناك مل�ضقات �ضخمة معلقة يف كل  يف �ضهر 

للربنامج �لتلفازي �لناجح �لذي تنتجه �شركة ديزين للأطفال و�أولد �ل�شن �ملحري، �مل�شمى 

»ذ�ك منا�شب لريڤني«، وتظهر فيه �ملمثلة �لتي تقوم بالدور �لرئي�س ريڤني �شيموين، وهي 

تبدو هندية ب�ضكل مذهل، يف مو�ضع بارز من ال�ضورة مع اثنني من االأطفال الهنود اجلذابني 

�إىل حد بعيد، يف خلفية كل لوحة �إعلنات. ومتتلك �شركة ديزين ثلث قنو�ت يف �لهند 

�ثنتان منها »تون ديزين Toon Disney« و»هونغاما Hungama« وهي حمطة اأطفال ا�ضرتتها 

تبث  التي   ،»UTV »يو.تي.ڤي  االإعالم  و�ضائل  �ضركات  تكتل  من  املا�ضي  العام  ال�ضركة 

براجمها باللغة الهندية. وعن �ضراء حمطة تلفاز اأطفال جرى تاأ�ضي�ضها على يد هنود، قال 

�آندي بريد �لرئي�س �لدويل ل�شركة و�لت ديزين: »ت�شكل �لهند �أولية �إ�شرت�تيجية على �ملدى 

�لطويل. ومن �ملهم جد�ً �أن نطور عملنا حملياً، ف�شًل عن تطويره عرب ت�شدير �ملحتوى ذي 
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وبالن�ضبة للمحتوى االأمريكي فاإن ال�ضركة تركز على اأن باإمكان جمهور 
 
.
)12(

املن�ضاأ االأمريكي

هندي ترت�وح �أعماره ما بني ع�شرة �إىل خم�شة ع�شر عاماً �أن ي�شاهد Lizzie Mcguire ليزي 

ماكغواير، Jojo's Circus �ضريك جوجو«، وKim Possible »كيم بو�شيبل« �إىل جانب �أفلم 

وبر�مج تلفازية ور�شوم متحركة من �إنتاج �شركة ديزين. وتعتزم �ل�شركة �أي�شاً �إنتاج ن�شخة 

 High »عن فيلم هندي من �مل�شل�شل �لتلفازي و�لفيلم �ل�شينمائي»هاي �شكول ميوزيكال

.
)13(School Musical

من �ملوؤكد �أن �شركة ديزين تقوم بتقدمي �أكرث كثري�ً من جمموعة من �ل�شخ�شيات و�لرب�مج 

�لتلفازية للأطفال �لهنود. وقبل �إطلق �لقنو�ت �لتلفازية يف �لهند، كانت �ل�شركة متلك �أكرث 

من خم�شة وخم�شني من �مل�شروعات �لتجارية �ملرخ�شة، وتقيم �شلت مع بائعي �لتجزئة 

يف كل �أنحاء �لبلد، لكي تقوم بعمل ما تقوم به يف �لوليات �ملتحدة ب�شكل مر�ٍس جد�ً: 

تبيع جمموعة من �ملنتجات �ل�شتهلكية �ملرتبطة بخ�شائ�س و�شخ�شيات �أفلم خمتلفة 

. فاجليل احلايل من االأطفال الهنود هو االأول الذي يكرب مع جمموعة من 
)14(

ل�شركة ديزين

�ل�شخ�شيات �لتي تظهر على �شا�شة �لتلفاز و�ل�شينما ثم ليرتجم ذلك �إىل رغبة يف �شر�ء 

منتجات �إ�شافية. و�شوف يكون تاأثري هذ� �لنوع من �لتجربة على �لنمو �مل�شتقبلي لل�شوق 

�ل�شتهلكية �لهندية �لن�شطة جد�ً، تاأثري�ً ��شتثنائياً و�شخماً.

وقد اأنفق املعلنون يف ال�ضنة املالية التي تنتهي يف عام 2005، زهاء )26( مليون دوالر يف 

دعم ظهور منتجات على �شا�شة تلفاز �لأطفال يف �لهند، بزيادة بلغت )169( باملئة عن العام 

. وتربط جولييت بي. �ضور يف كتاب »ولد لل�ضراء« جميء قنوات االطفال التلفازية 
)15(

ال�ضابق

والتطور الذي تالها يف عملية �ضناعة االإعالن والدعايات املوجهة ب�ضكل حمدد اإىل االأطفال 

يف �لوليات �ملتحدة، تربطه بتحول �لأطفال �لأمريكيني يف �لثمانينيات �إىل »حمور للثقافة 

. ورمبا يكون ذلك �ملحور على و�شك �لنتقال �إىل �جلانب �لآخر 
)16(

اال�ضتهالكية االأمريكية«

من كوكب االأر�ص.

ويف عام 2006 اأ�ضيف برنامج االأطفال االأمريكي النموذجي اإىل جمموعة الربامج امل�ضهورة 

 )USAID( و�ملهمة �لتي يبثها �لتلفاز �لهندي. وبدعم من �لوكالة �لأمريكية للتنمية �لدولية

وبال�ضراكة مع �ضبكة ترينر للر�ضوم املتحركة وموقع بوغو )Pogo( �ملخ�ش�س للأطفال، مت 
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. ويفخر �لربنامج مبجموعة 
)17(Aka Galli Galli Sim Sim »إنتاج برنامج »�شارع �شم�شم �لهند�

حملية من �ل�شخ�شيات جرى �بتكارها ِخ�شي�شي لل�شوق �لهندية، مبن فيها �ثنان من �لب�شر 

هما با�ضا Basha وداوا Dawa، ومابيت�ص ت�ضامكي Muppets Chamki وهي �ضخ�ضية فتاة ذات 

�شلوك �شبياين، وبومبا Boombah، وهو �أ�شد كبري حمبوب، و�آنت�شو Aanchoo التي تنتقل 

. ويت�ضمن الربنامج 
)18(

�إىل مكان وزمان �آخر عندما تعط�س، وغوغلي Googli املولع بالقراءة

ر�شوماً متحركة ومقاطع متثيلية ق�شرية ومتقنة مب�شاركة �شخ�شيات »�شارع �شم�شم« �لأمريكية 

�ملحبوبة مثل »�يلمو« Elmo. وهو يهدف اإىل الو�ضول اإىل )157( مليون طفل هندي حتت �ضن 

ال�ضاد�ضة، و�ضوف ي�ضتخدم حمطات االإذاعة وغريها من املنابر لتحقيق ذلك. وقد عمل معدو 

برنامج »�شارع �شم�شم« عن كثب مع �ملربني �لهنود للتاأكد من تعديل م�شمونه وفقاً حلاجات 

. و�شوف يتم �إنتاج �لربنامج باللغة �لهندية مع ن�شخة حمتملة 
)19(

جمهور هندي من ال�ضغار

بلغة �لتاميل كلغة ثانية لحقاً. وبالإمكان �بتكار مو�شوعات �إ�شافية يف و�شائل �إعلم �أخرى، 

مبا يف ذلك �لو�شائل �ملطبوعة و�لإنرتنت وبلغات هندية �أخرى �أي�شاً.

وي�ضتطيع )65( باملئة فقط من �أطفال �لهند �لذين هم يف �شن مرحلة ريا�س �لأطفال 

والقاطنني يف املناطق الريفية و)52( باملئة من القاطنني يف االأحياء ال�ضعبية الفقرية يف املدن 

، ومن �ل�شخرية مبكان �أن 
)20(

�لو�شول �إىل مو�رد �لتعليم �ملوجودة و�خلا�شة بالطفولة �ملبكرة

برنامج »�شارع �شم�شم« وهو برنامج تلفازي �أمريكي قدير، يهدف �إىل حتقيق �إحدى �لغايات 

�لأ�شلية للتلفاز يف �لهند كما كان ير�ها �لزعماء �لأو�ئل للبلد: �لتعليم. و�شوف يكون من 

�ملمتع روؤية �لأثر �لفعلي لربنامج »�شارع �شم�شم �لهند« يف بلد يعاين فيه )47( باملئة من 

. ومع ذلك فاإن �إطلق برنامج »�شارع �شم�شم« يف �لهند هو م�شروع 
)21(

االأطفال �ضوء التغذية

طموح ي�ضتقطب اهتمام و�ضائل االإعالم يف القطاع اخلا�ص، والتلفاز الرتبوي غري الربحي، 

ودعم حكومتي �لهند و�لوليات �ملتحدة.

�أمام مئات �جلمهور  ول ت�شكل �لهند �ملحاولة �لأوىل لعر�س برنامج »�شارع �شم�شم« 

االأجنبي. فالربنامج يبث يف اأكرث من 120 بلد�ً، وت�شمل �لن�شخ �ملُعدة من �لربنامج و�ملحددة 

لكل بلد: »ڤيل�شي�شامو Vila Seasamo، �لرب�زيل؛ �شيمام�شرت��شيه Semamstrasse، �أملانية؛ 

1 رو دو �ضيزام 1rue de Sesame فرن�شة؛ �وليت�شا �شيز�م Ulitsa Sezam رو�شية؛ ريت�شوڤ 
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 Takalani إ�شر�ئيل و�لأر��شي �لفل�شطينية؛ وتاكالين �شي�شامي� ،Rechov Sumsum شم�شم�

Sesame، جنوب اإفريقية. وكانت هناك يف عام 1998، وحتى عام 2001، ن�ضخة �ضينية هي 

Zhina Jie، تبث على م�ضتوى البالد يف ال�ضني. كما كانت هناك منذ عام 2000، ن�ضخة 

م�شرية من »�شارع �شم�شم« وهناك خطة لإعد�د ن�شخ من �لربنامج لبثها يف بنغلدي�س 

واأفغان�ضتان. وبينما اأثنى م�ضوؤولون حكوميون اأمريكيون يف البيت االأبي�ص والوكالة االأمريكية 

للتنمية �لدولية على فائدة برنامج »�شارع �شم�شم« يف �لرتويج للقيم �لأمريكية وتنمية �مل�شاعر 

�لودية جتاه �لوليات �ملتحدة خارج �لبلد، ل �شّيما يف �لدول �لإ�شلمية فاإن ور�شة عمل تلفاز 

�لأطفال �لتي �أنتجت على مدى طويل برنامج »�شارع �شم�شم« تنفي بحزم جلوئها �إىل ترويج 

. وعلى �أي حال فاإن قدوم برنامج »�شارع �شم�شم« �إىل �لهند« 
)22(

�لقيم �لأمريكية �أو �لغربية

يعد مثاًل مثري�ً على مقد�ر تخل�س �حلكومة �لهندية من �حلذر �لذي كانت تتوخاه �إز�ء 

�لنفوذ �لأجنبي �أو �لتدخل �لأجنبي ل �شيما ذ�ك �لذي متار�شه �لوليات �ملتحدة.

ويف عام 1991، وعندما بد�أت �حلكومة �لهندية بفتح �شوق �لتلفاز يف �لهند �أمام و�شائل 

البث اخلا�ضة، مل يكن تكتل ال�ضركات االأجنبية الوحيد الذي عمد اإىل اقتنا�ص الفر�ضة. 

فقد قامت �شركات هندية مثل ZeeTv )دخلت منذ ذلك �لوقت يف �شر�كة مع �شركة ترينر 

برودكا�ضتينغ( وUTV، وNDTV، و»تي.ڤي.�آيتني« T.V.Eighteen و�ضحارى Sahara بتعبئة 

طلبات �حل�شول على �لرتخي�س. وقد �رتبط معظمها بقدر �أو باآخر مبجموعات �ل�شركات 

�لكبرية �لتي متتلك م�شالح يف �أكرث من دولة وهي تقوم بالتو�شع يف توزيع بر�جمها يف ما 

ور�ء �لبحار من �أجل �لوجود يف �شوق دولية �شريعة �لنمو. وي�شتهدف �لكثري من م�شروعهم 

�لطموح خارج �لبلد، هنود �ل�شتات مع تقدمي �شبكة »دي�س نيتورك Dish Network« يف 

باللغة  �آ�شية  �ل�شناعية من جنوب  �لأقمار  تلفازية عرب  بر�مج  �ملتحدة خدمة  �لوليات 

االإنكليزية والهندية، ف�ضاًل عن لغات والية البنجاب، والية غوجارات، التيلوغو، املاالياالم، 

البنغال والتاميل. كما ح�ضل تلفاز NDTV على ترخي�س يف كند� لبدء بث تلفازي لإحدى 

القنوات على مدى اأربع وع�ضرين �ضاعة يومياً يف االأ�ضبوع يف عام 2005.

وعلى �لرغم من هذه �ملحاولت �جلديدة، ما ز�ل �أمام �شركات و�شائل �لإعلم �لهندية 

�شوطاً طويًل تقطعه قبل �أن تتمكن من �لدخول يف مناف�شة قوية �إِن جلهة �حلجم �أم �ملال، 
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مع تكتل جمموعات �شركات و�شائل �لإعلم �لقائمة �لتي متتلك م�شالح يف �أكرث من دولة 

�ضركة  من  هناك  ولي�ضت  اليابان.  اأو  اأ�ضرتالية  اأوروبة،  املتحدة،  الواليات  يف  واملتمركزة 

�إعلمية هندية مبا فيها �شركتا و�شائل �لإعلم �ملطبوعة �لعملقتان بينيت Bennett، وكوملان 

Coleman �لأكرب يف �لهند، ت�شتطيع حتى �لآن �أن تكون يف م�شتوى �شركة من �شركات �شوين 

Sony، ڤياكوم Viacom، ديزين Disney �أو تامي وورنر TimeWarner. ولكن ويف حني توا�ضل 

الهند م�ضرية التطور، �ضوف تزداد مقدرة �ضركات و�ضائل االإعالم الهندية على املناف�ضة على 

�مل�شتوى �لدويل خارج نطاق �ل�شتات �لهندي.

حتدي �لآلة �لإعلمية �لأمريكية

�أنف�شهم  مل يكن هناك، حتى موؤخر�ً، من مكان ميكن فيه للأمريكيني �لهنود روؤية 

م�شورين ب�شكل و�قعي على �شا�شة �لتلفاز، ولو باأية طريقة؛ غري �أن حمطة �أم.تي.ڤي دي�شي 

MTV *Desi تعمل على تغيري ذلك �لو�شع. ويعمل ن�شرت دور�ين مدير�ً عاماً ل�شبكة تلفازي 

�أم.تي.ڤي وورلد، وهي جمموعة خمتارة من قنو�ت �م.تي.ڤي �ملو�شيقية �لتي تر�شي �أذو�ق 

�جلماهري �ملنتمية �إىل ثقافتني خمتلفتني يف �لوليات �ملتحدة. وكان تلفاز �أم.تي.ڤي. دي�شي، 

�لذي �فتتح يف �شهر متوز من عام 2005، ويتوجه برباجمه اإىل االأمريكيني من رعايا دول 

جنوب �آ�شية، هو �لقناة �لأوىل من بني ثلث قنو�ت. �أما �لقناة �لثانية وهي �أم.تي.ڤي. ت�شي 

MTVChi التي كانت موجهة اإىل االأمريكيني من اأ�ضل �ضيني فقد با�ضرت بث براجمها يف 

�ضهر كانون االأول »دي�ضمرب« 2005، وبداأت حمطة تلفاز اأم.تي.ڤي.كي MTV K املوجهة اإىل 

. وعندما �ضاألت ن�ضرت ما هو املحتوى  
جمهور اأمريكي - كوري بالعمل يف حزيران 2006)23(

�لذي يعر�شونه على حمطة �أم.تي.ڤي. دي�شي. قال يل: »�إن بر�جمنا منهجية. و�ملثال على 

ذلك هو برناجمنا التلفازي امل�ضمى ڤيديو كيت�ضدي Video Kichdi«، حيث يختلط كل �ضيء 

مع بع�ضه. فقد نعر�ص مقطعاً لفرقة »غرينداي« GreenDay ثم مقطعاً لفيلم قدمي من 

�إنتاج بوليوود، ثم مقطعاً لـ »مي�شي �ليوت« Missy Elliott ثم �آخر تقدمه فرقة »كارمي�شي« 

  * »Desi« تلفظ باللغة ال�سن�سكريتية »دي�سي« وتعني »من البلد« وت�سري اإىل املهاجرين القادمني من منطقة 
جنوب قارة اآ�سية و�ساللتهم اأو املغرتبني يف ال�ستات, وثقافتهم وتراثهم. (املرتجمة)
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Karmacy وهي فرقة مو�ضيقى الهيب هوب التي تنتمي اإىل مدينة غوجارات ومركزها مدينة 

�شان فر�ن�شي�شكو؛ وبذلك نعك�س �أذو�ق جمهور �مل�شاهدين.

وتابع قائًل: »�إنه يجري �لعمل على تطوير ظاهرة بوليوود على نحو غري متوقع«. فما يثري 

اهتمام اجلمهور االأمريكي ال�ضاب هو الربامج التي تلقى قبواًل لدى هويته املزدوجة. وهناك 

�لكثري من عمليات �لختبار �لد�ئرة. فلحن »مي�شي �ليوت« يتاآلف مع �ملو�شيقا �لهندية. 

وعندما كانت �ملغنية �لكندية �آلني�س موري�شيت يف �لهند، ��شتخدمت �لكثري من �ملوؤثر�ت 

�ملو�شيقية �لهندية. كما قامت �ملغنية وموؤلفة �لأغاين و�ملنتجة �لكندية �أي�شاً نيلي فورتادو 

للتو بت�ضجيل عمل مو�ضيقى مع منتج من بوليوود«.

وكان ن�ضرت وهو من مواطني بلدة لوكناو، قد ترك عمله كمدير ت�ضويق يف �ضركة هوندا 

يف دبي من اأجل متابعة حلمه بالعمل لدى حمطة MTV، وبا�ضر العمل يف مقر ال�ضركة يف 

نيويورك ب�شفة متمرن يف �شن �خلام�شة و�لثلثني. وبق�شة �شعره �مل�شابهة قليًل للمو�شة 

الرائجة بني هواة مو�ضيقى ال�ضباب، وبنطال اجلينز االأ�ضود الذي يرتديه، وحذائه اخلفيف، 

فاإنه ل يز�ل يبدو كفرد من جيل �م.تي.ڤي. وهو يقول يل: »�إن �ل�شوؤ�ل �لأ�شا�شي للهوية 

ومفاده »من اأنا«؟ هو الدافع بالن�ضبة لكل ما يتعلق ب�ضخ�ضيتنا جميعنا. وقد اأثبت لنا البحث 

�لعلمي �أن �لأمريكيني من �أ�شل �آ�شيوي ل يرون �أنف�شهم يف �لجتاه �ل�شائد للتلفاز. فل �شيء 

هناك يف �خلارج يخاطب حالة �لثقافتني �ملختلفتني �لتي تعي�شينها«. ولذ�، كما يقول ن�شرت: 

قام �ملو�شيقي ر�بي �شريغيل باإطلق فكرة حمطة »�م.تي.ڤي.دي�شي« �لتي تتخطى �حلدود 

�لقومية: �شباب، كبار �ل�شن �شو�ء كانو� من �لوليات �ملتحدة، �أم من �لهند«. وقد و�شل ر�بي 

�شريغيل وب�شرعة �إىل �أعلى �ملر�تب يف قو�ئم مو�شيقى �لبوب �لهندية مع �أد�ئه �ملو�شيقي 

 Bulla Ki ملعا�شر لإ�شعار �ل�شاعر �ل�شويف �لذي عا�س يف �لقرن �لثامن ع�شر بوليه �شاه�

Jana main kaun ومعناها »اأنا ال اأعرف من اأنا«. وباإمكان �ضباب القرن احلادي والع�ضرين 

من �لهنود ومن �لأمريكيني �لذين ولدو� يف منطقة دول جنوب �آ�شية �أن يفهمو� �ل�شبب �لذي 

يجعل تفكريهم م�شتتاً على نحو بالغ، فهم مل يعودو� متاأكدين من هويتهم.

�إن ن�شرت دور�ين مقتنع باأن �للحظة �لتي �شت�شهد بروز فنان �آ�شيوي كبري يف �لوليات 

�ملتحدة باتت و�شيكة. وهو يقول: »�شوف يتطلب �لأمر دور�ً كبري�ً و�حد�ً فقط لقتحام حقل 
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�لن�شاط �لفني بالطريقة �لتي فعلها �ملغني �لإ�شباين ريكي مارتن بالن�شبة للجمهور �لأمريكي 

املتحدر من اأ�ضول التينية. وقد حقق املغنون الهنود بايل �ضاجنو، وكار�ص كيل، وام.�ضي 

بنجابي وفرقة لندن كورنر�شوب )حققو�( جميعهم م�شتوى من �ل�شعبية يف دول �لعامل ي�شل 

بال�ضبط اإىل ما هو اأدنى من حدود النجومية اخلارقة. وتبحث حمطة تلفاز »ام.تي.ڤي 

وورلد« عن �لنجم �لآ�شيوي، �لذي �شوف يتاألق فجاأة وي�شبح حمط �أنظار �لهتمام �لدويل.

وينتقل �ملحتوى �لهندي خارج �شوق �ل�شتات �لهندية، وي�شق طريقه د�خل �لتيار �ل�شائد 

يف مدن نيويورك، وهوليوود وبريبانك. ويعمل على الدفع بهذا االجتاه جزئياً جيل نا�ضئ 

من املهاجرين الهنود ال�ضباب واالأطفال املولودين من مهاجرين هنود، وهو جيل له �ضاأنه 

وبات قادراً على اإبراز كفايته وقدراته يف كل جمال من املجاالت االإعالمية الرتفيهية. ومن 

�لأدلة على ذلك ظهور �ملزيد من �لوجوه �لهندية يف ن�شر�ت �لأخبار �لتلفازية مثل د�جليت 

دهاليوال يف برنامج »الزاوية الوا�ضعة« Wide Angle على قناة »بي.بي.ا�ص« PBS اأو الدكتور 

CNN. ويف �مل�شل�شلت �لتلفازية، مثل ناڤني  �ضنجاي غوبتا على �ضا�ضة تلفاز �ضي.ان.ان 

�آندروز يف برنامج تلفاز �لو�قع �لذي يلقى �شعبية و��شعة و��شمه »�ل�شائعون«. و�لدليل �لآخر 

هو وجود �لهنود يف منا�شب لها نفوذها يف حقل �لعمل �لإعلمي مثل �شونيا نيكور، وكانت 

ت�شغل من�شب نائبة رئي�س ق�شم �ختيار �ملمثلني لدى �شتوديوهات »�ن.بي.�شي NBC«. وكانت 

�شونيا عامًل يف حتقيق �ختيار ناجح ملمثلني من �أ�شل هندي مثل بارمايندر ناغر� - �لذي 

 Bend )شارك �ملمثلة كيري� نايتلي يف �أد�ء �لدور �لأول يف فيلم )�إِثنها على طريقة بيكهام�

it like Beckham- ويف م�شل�شل »غرفة �لطو�رئ« E.R. �ضاعدت �ضونيا يف اإنتاج م�ضل�ضل 

اأمريكي يعتمد على كوميديا املوقف ا�ضمه Nevermind Nirvana »ال تكرتث لنريڤانا«، الذي 

يقدم �أ�شرة من �لأطباء �لأمريكيني و�لهنود. وهي �ختارت �ملمثل كال بني )مثل يف فيلم 

 Harold and Kumar go to White Castle& The هارولد وكومار يذهبان اإىل وايت كا�ضل

مي ليقوم بدور �لبن. ويف �لنهاية، و�أ�شوة بعدد كبري جد�ً من بر�مج  Namesake( وفيلم �ل�شُّ

ال�ضبكات اجلديدة التي يجري الرتويج لها، مل يقع اخليار على الربنامج للعر�ص. اإال اأن 

�ضونيا على قناعة باأن اللحظة التي �ضوف تبداأ فيها �ضبكات التلفزة باإنتاج الربامج املالئمة 

ل�شوق �لبيئة �لعرقية �لهندية تقرتب ب�شرعة.
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وتعدُّ مريا نري وامو نايت �ضاياماالو املخرجان االثنان الكبريان من اأ�ضول هندية، اللذان 

يعملن يف �إخر�ج �أفلم يف هوليوود، ويقيمان يف �لوليات �ملتحدة، وغوريندر ت�شادها )خمرج 

فيلم Pride and Prejudice – �لكربياء و�لتع�شب( و�شيكار كابور )خمرج فيلم »�إليز�بيت«( 

يف �نكلرتة، وديبا ميهتا )فيلم »�ملياه«( يف كند� يعّدون من �أقوى �ملخرجني �لهنود على �مل�شتوى 

الدويل. وبينما يقوم �ضامياالن بق�ضر املحتوى الهندي الأفالمه على لقطات �ضريعة يظهر فيها 

�ملخرج بنف�شه �أو م�شاهد خاطفة لوطنه �لأم )خملوقات من كوكب �آخر ي�شلون �إىل �لهند 

�أثناء حلظة بث تلفازي ق�شرية يف فيلم Signs - �إ�شار�ت( فاإن �لآخرين ينكبون بعمق على 

اكت�ضاف االأفكار واملو�ضوعات التي تخ�ص الهند ومواطنيها يف ال�ضتات.

بوليوود تاأتي اإىل هوليوود

جاءت مريا نري من الهند اإىل الواليات املتحدة يف عام 1976، بهدف الدرا�ضة يف جامعة 

هارفرد. وكان �أول فيلم متثيلي قدمته -»حتية �إىل بومباي!«- قد �أطلقها �إىل �ل�شهرة يف 

عام 1988. وحقق فيلمها »عر�ص الرياح املو�ضمية« عام 2001، الذي �ضكل نقلة نوعية كبرية، 

وجناحاً دولياً باهراً، واأعد املرحلة لالنت�ضار يف كل اأنحاء العامل الأفالم بعيدة عن ال�ضيغة 

�لتي تعتمدها بوليوود؛ وهي �لأفلم �لتي ت�شور حقيقة �حلياة �ملعا�شرة يف �لهند. ويوؤكد هذ� 

.»The Namesake مّي �لكلم �أحدث �أفلمها، »�ل�شُّ

يف عام 2005، وّقعت نري عقد�ً مع �شركة فوك�س للقرن �لع�شرين من �أجل �إعادة �إخر�ج 

�لفيلم �لكوميدي �لناجح �لذي �أنتجته �شتديوهات بوليوود »مونابهاي« Munnabhai ومعناه 

»�لأخ مونا«. وملعرفة �ملزيد عن هذ� �مل�شروع �لتجاري، �لتقيتها يف �شتديو يف و�شط مدينة 

مانهاتن، حيث كانت م�شغولة بنقل �لت�شجيل �ل�شوتي ل�شيناريو فيلم »�ل�ّشمي« �إىل �شريط 

جديد. كانت نري ترتدي اأحد قم�ضانها احلريرية الطويلة امل�ضبعة باالألوان الذي مييز 

�أ�شلوبها يف �ختيار ثيابها، وبنطاًل �أ�شود �للون، وقد تركت تعليماتها للفريق �لذي تعمل معه 

كي ينجزها قبل اأن نغادر لتناول طعام الغداء. ومريا نري هي من نوع االأ�ضخا�ص الذين يوؤثر 

فيك حما�شهم �لإبد�عي ب�شدة مثل قوة من قوى �لطبيعة، فتملأ م�شاحة �أكرب كثري�ً من 

�ل�شخ�شية نف�شها. وكانت قد �قرتحت �لذهاب �إىل مطعم �أفغاين قريب. وبد� و��شحاً �أن 
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فريق العمل كان يعرفها جيداً مع اأنه مل يكن يعرف من كانت يف ال�ضابق. وقد �ضاألتها »ملاذا 

�إعادة �إخر�ج فيلم مونابهاي؟«

�أَجابت قائلة: »لقد كان �لفيلم �ملف�شل عند �بني زوهر�ن. و�أنِت تعلمني �أن هناك كماً 

فيلماً  �أُخرج  �أن  �أّماً  ب�شفتي  و�أردت  للأطفال،  �ملعرو�شة  �ل�شيئة  �لأفلم  من  جد�ً  كبري�ً 

ملجموعة �لأطفال �لذين هم يف عمر �بني، ويكون �أف�شل مما يعر�س. وزوهر�ن مرتبط كثري�ً 

بهذا امل�ضروع«.

»لقد �شاهدت فيلم »مونابهاي« يف جممع جتاري يف جوهو مبدينة بومباي، وبينما كنت 

�أغادر �ملبنى تخيَّلت �أنني �أقوم باإخر�ج �لفيلم مع �أمريكيني �أفارقة وهنود د�خل �شتوديوهات 

�أ�شدقاء  �لفيلم من  �ملتحدة. وخمرج  �لوليات  �ملقيم يف  �ل�شينمائي  �ملنتج  ڤينودت�شوبر� 

�لطفولة، لذ� �ت�شلت به هاتفياً و�أبلغته باأنني �أَرغب يف �شر�ء حقوق �لإخر�ج، فاأعطاين 

اإياها مقابل دوالر واحد. وقالت نري وقد علت االبت�ضامة وجهها، اأنت تعلمني فنحن الهنود 

نقوم باإجناز االأمور على هذا النحو«.

وقامت على �لفور بتوقيع عقد مع �شركة فوك�س للقرن �لع�شرين، من �أجل �إخر�ج �لفيلم. 

وقالت: »�إنني �أطلق على �لفيلم �جلديد ��شم »غانغ�شتا، دكتور يف �لطب«. وقد �خرتت جي�شون 

دة  فيلردي �لرجل �لذي كتب رو�ية »�لإطاحة باملنزل« ليكتبه، وهو يعمل حالياً على �مل�شوَّ

�لثالثة. و�ل�شخ�شية �لرئي�شة هي �أ�شا�شاً رجل �أمريكي من �أ�شل �إفريقي يقع يف حب طبيبة 

�أمريكية من �أ�شل هندي. و�شوف �ختار جنمة من بوليوود من �أجل �جلزء �خلا�س بالعلقة 

�لعاطفية يف �لفيلم. �أما بالن�شبة لل�شخ�شية �لرئي�شية فاإنني �أريد كري�س تاكر �أن يلعب هذ� 

�لدور. �إنه يكلف خم�شة وع�شرين مليون دولر لكنني �آمل �أن �أحظى به. و�شوف يكون ذلك �أول 

�إعادة �إخر�ج يف هوليوود مبيز�نية �شخمة لفيلم من �إنتاج بوليوود«.

وكانت بوليوود قد قامت على مدى �شنو�ت باإعادة �إخر�ج �أفلم من �إنتاج هوليوود من 

دون �أي تغيري ومن دون �شر�ء �حلقوق �خلا�شة �أوًل، ول حتى مقابل دولر و�حد. ويف حني 

�أنه ل يز�ل م�شروعاً قيد �لإعد�د )قالت نري موؤخر�ً: �إنها رمبا تقوم باإنتاج �لفيلم بدًل من 

�إخر�جه( فاإن فيلم »غانغ�شتا دكتور يف �لطب« �شيكون معلماً مهماً يف تدفق �ملحتوى �لهندي 

د�خل �لجتاه �لأمريكي �ل�شائد.
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لقد �أبلغني عدة �أ�شخا�س يعملون يف �ملهنة �أن �شركات �أفلم �شينمائية �أخرىتقوم باإغر�ء 

بوليوود فت�شرتي حقوق �لإخر�ج وتوقع كذلك �تفاقيات مع خمرجني هنود. وقد �لتقط جنم 

هوليوود ويل �ضميث عدوى بوليوود. فقد وقعت �ضركته »اوڤربروك انرتتينمنت« اتفاقية مع 

�ضبكة تلفاز »يو.تي.ڤي« UTV الهندية يف عام 2006، قيمتها ثالثون مليون دوالر. واأعلن 

�شميث عن خطط لإنتاج فيلمني: �أحدهما فيلم �إثارة حية بكلفة )10( مليني دولر وفيلم 

ر�شوم متحركة يتم �إخر�جه با�شتخد�م �لتخطيط �ملنفذ »باحلا�شوب«. و�شوف تقوم �شركة 

�أفلم �شوين �ل�شينمائية بتوزيعهما يف دول �لعامل، وقد �عرتفت هوليوود ب�شكل و��شح 

باجلاذب �لعاملي ملقومات بوليوود و�ملو�هب �لتي مل تكت�شف مبعظمها ملنتجي وخمرجي 

بوليوود املتمر�ضني.

بومباي: �لعا�شمة �ل�شينمائية للعامل

لي�شت هناك من مدينة يف �لهند �أكرث من بومباي �رتباطاً بالفر�غ �لقائم ما بني �لنهدين، 

ومبقدم �جل�شم �لعاري فوق �خل�شر وبالع�شلت �لقوية �ملفتولة يف �أعلى �لذر�عني، ومبمثلني 

يوؤدون �أدو�ر�ً رئي�شة ميلوؤهم �لغ�شب و�حلقد �ملكبوت وبنجمات �شينمائيات نا�شئات يقمن 

باأدو�ر �لبطولة يترّبجن ويتجّهمن فيقلنب �شفاههن ��شتياًء. بومباي هي عا�شمة بوليوود، 

مركز �ضناعة ال�ضينما والتلفاز يف الهند. واملدينة هي اأي�ضاً العا�ضمة املالية للبالد، ومقر 

ل�شوق �لأور�ق �ملالية ولكل م�شرف �أجنبي رئي�س وبيت ��شتثمار كبري يف �لعامل من غولدمان 

�ضاك�ص اإىل بنك »ات�ص.ا�ص.بي.�ضي« HSBC �إىل �لبنك �لأملاين. ومتثل بومباي بالن�شبة للهند 

ما ميكن اأن تكونه نيويورك زائد لو�ص اأجنلو�ص بالن�ضبة للواليات املتحدة. وقد كانت بومباي 

وقبل وقت طويل من �لنطلقة �لقت�شادية �لأخرية للهند حمجاً لكل هندي طموح يتطلع �إىل 

جني ثروة اأو حتقيق �ضهرة وجناح. 

وت�شبه و�جهة �ل�شاطئ خطاً منحنياً مر�شعاً باأ�شجار �لنخيل ميتد على طول �لطريق 

�مل�شيدة وفق طر�ز �لفن �ملعماري �لزخريف  باأبنيتها �لكل�شيكية  �لبحري ملدينة بومباي 

�لقدمي و�ملطلة على �لأمو�ج �خلفيفة لبحر �لعرب، ت�شبه ن�شخة مزرية �أكرث من �لكر�وزيت 

يف مدينة كان الفرن�ضية، حيث يذهب كل عام وفد يتزايد حجمه دائماً من جنوم ال�ضينما 
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ومنتجي �لأفلم �لهندية لكي ي�شريو� مزهويني باأعمالهم، ويبيعو� �إنتاجهم �ملعرو�س. وقد 

اأ�ضبحت جنمة ال�ضينما الهندية اي�ضواريا راي، وهي عار�ضة معتمدة ر�ضمياً من �ضركة لوريال 

مل�شتح�شر�ت �لتجميل يف �لهند، �أ�شبحت �شخ�شية تثري �شجة و�هتماماً متوقعاً بني �لنا�س 

يف مدينة كان مع قيام كل من �ل�شحافة �لهندية و�لفرن�شية مبلحقة كل حترك لها، و�إعطاء 

تفا�شيل عن ثيابها �لفاخرة. ولكن ويف حني تغري �ليخوت �لبي�شاء �ملتاألقة على �شطح �ملياه 

�للزوردية للبحر �لأبي�س �ملتو�شط و�لر��شية يف ميناء مدينة كان، باإ�شاعة تكّهنات حول 

هوية االأمراء العرب اأو امراء »وادي ال�ضيليكون« الذين ر�ضوا يف امليناء، تتمايل مراكب �ضيد 

االأ�ضماك اخل�ضبية ال�ضغرية على �ضطح بحر كئيب قبالة �ضاطئ مدينة بومباي بانتظار 

 Salwar Kameez، وثنيات 
*
رزقها. وت�ضري ن�ضاء هنديات بلبا�ص ال�ضاري و»ال�ضالوار كاميز«

ثيابهن �مل�شنوعة من ن�شيج �حلرير و�لقطن �خلال�س تتماوج مع هبات �لن�شيم، ي�شرن 

مبحاذ�ة �خلط �ملنحني للخليج، مبظهر خمتلف كلياً عن مظهر �لن�شاء �للو�تي ي�شتلقني 

عاريات �ل�شدر على �شاطئ �لريفيري� �لفرن�شية لأخذ حمام �شم�س. وعلى �شاطئ ت�شاوباتي 

يقوم �لبائعون بتقدمي ماء جوز �لهند �لطازج وحلوى »�لكولفي« Kulfi �ملثلجة �لد�شمة �ملنكهة 

بالف�ضتق، واللوز والزعفران. فبومباي لي�ضت مدينة كان، وال هي كاليفورنيا.

وعلى عك�س ما ي�شري �إليه �ل�شم، فقد كانت �شناعة �لأفلم يف �لهند نا�شطة يف �لو�قع 

قبل وقت طويل من �شناعة �لأفلم يف هوليوود. وكان �أحد �لأفلم �ل�شامتة للإخوة لوميري 

قد عر�ص يف مدينة بومباي يف عام 1896، و�أجنز �أول خمرج يف �لهند، و��شمه هاري�شت�شاندر� 

بهاتفاديكار، فيلمه ال�ضينمائي االأول يف املدينة يف عام 1899. وتقع اال�ضتديوهات الفعلية 

لبوليوود يف ال�ضواحي ال�ضمالية لبومباي، بعيداً عن الطريق البحري والق�ضور االأ�ضطورية 

للأفلم �لقدمية: ق�شر �يرو�س، ق�شر ريغال، وق�شر �ملرتو �ملهدم �لآن ب�شكل يدعو للأ�شى 

حيث كان والدي يق�ضي اأياماً وهو ي�ضاهد اأفالماً �ضينمائية من اإنتاج هوليوود قبل اأن يهاجر 

اإىل اأمريكة يف عام 1949. ويعي�ص جنوم ال�ضينما يف الو�ضط من هذين املوقعني واالأغنى 

* هو الثوب التقليدي الذي يرتديه الرجال والن�ساء على ال�سواء يف دول جنوب اآ�سية. وهو عبارة عن بنطال 
فتحتني  مع  الركبتني  اأو  الوركني  اإىل  ي�سل  ف�سفا�س  رداء  يعلوه  الأ�سفل,  من  و�سيق  الأعلى  من  وا�سع 

جانبيتني لت�سهيل احلركة. (املرتجمة)
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بينهم يف بيوت من �ل�شمنت ذ�ت طابق و�حد مغطاة بكثافة بنباتات ��شتو�ئية مزهرة، بعيد�ً 

عن �شاطئ جوهو )يعد مبنزلة �شاطئ ماليبو Malibu( و�آخرون يف �شقق تتميز باإطللة على 

�ملحيط يف �شاحية باندر� )تقابلها �شانتا مونيكا(. وت�شكل �لق�شور �لفخمة �لباذخة لنجوم 

ال�ضينما يف مدينة بومباي جزءاً من �ضحر ما ميكن اأن تكون اإحدى اأجمل املدن يف العامل ما 

.
)24(

مل يع�ص اأكرث من �ضتني باملئة من �ضكانها يف اأحياء ال�ضفيح الفقرية اأو يف ال�ضوارع

عندما كنت طفلة كنت اأعي�ص مدة من الوقت يف جوهو حيث كان جدي وجدتي ميتلكان 

�شقة خا�شة بهما. وكنا نخرج كل م�شاء �إىل �حلي نبحث عما يجري ت�شويره من م�شاهد 

للأفلم يف بيوت جنوم �ل�شينما. وقد كانت �لهند �آنذ�ك �أكرث فقر�ً مما هي عليه �ليوم. 

وكانت �لأفلم �لتي حتوي  م�شاهَد د�خليًة تعك�س جو�ً من �لرفاهية ت�شور يف منازل خا�شة. 

وكنا �شنحاول �ختل�س نظرة �إىل جنوم �ل�شينما وهم يدخلون ويخرجون. وهم مل يتو�نو� �أبد�ً 

تقريباً عن �لتوقف و�لبت�شام باجتاهنا �أو منحنا توقيعهم، مع �أنني �أذكر �إحدى �ملمثلت وقد 

بد� عليها �لنزعاج قليًل قبل �أن ت�شرع لتقلَّها �شيارة �شتي�شن �أمريكية م�شى على �إنتاجها 

ع�ضر �ضنوات ولها ك�ضوة من االألواح اخل�ضبية املقلدة على جانبيها. وقد كان هذا قبل وقت 

طويل متاماً من �لوقت �لذي �أ�شبح فيه بالإمكان �شر�ء �شيار�ت من ماركة »بي.�م.دبليو، 

مر�ضيد�ص« اأو اعتباراً من العام املا�ضي، »رولز - روي�ص«.

اإنني اأرغب اليوم ب�ضكل م�ضابه باأن اأرى فيلماً من اأفالم بوليوود ي�ضور يف �ضوارع مدينة 

نيويورك كما ي�ضور يف مدينة بومباي. فمخرجو بوليوود يتجهون اإىل العاملية. و�ضتون باملئة 

من �أرباح بوليوود تاأتي من �أ�شو�ق خارج �لبلد، وتعمل �لأفلم �ل�شينمائية �لهندية وب�شكل 

متزايد على اإ�ضباع رغبات اجلمهور يف دول العامل، �ضواء يف مناطق ال�ضتات الهندي ويف 

�أماكن �لتوزيع �لتقليدية �لو��شعة للأن�شطة �ل�شينمائية، �لتي متتد ما بني �شرقي �آ�شية �إىل 

�خلليج وما ور�ئه. وقد د�أب �ملخرج �ل�شينمائي با�س ت�شوير �أهم خمرج للأفلم �لكل�شيكية 

يف بوليوود على حتقيق جناحات متوا�ضلة لع�ضرات ال�ضنني، وت�ضمل بع�ص اأفالمه الناجحة 

 Dilwale Dulhania Le« »لتي �أخرجها موؤخر�ً فيلم »من يجروؤ على �حلب يحظى بالعرو�س�

Jayenge«، »القلب املجنون« »Dil To Pagal Hai«، »نيل ونيكي« »Neal «N» Niki«، »فانا« 

»Fanaa« وتوزع �ضركته وهي �ضركة اأفالم »يا�ص راج Yash Raj« اأفالماً �ضينمائية هندية، لي�ص 
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يف �لهند فقط و�إمنا يف �خلارج، عرب �شركة �أفلم »يا�س ر�ج Yash Raj« امل�ضاهمة، العاملة 

يف الواليات املتحدة وغريها من ال�ضركات االأجنبية امل�ضجلة.

واأبدع املخرج كاران جوهار يف �ضناعة اأفالم تقدم �ضخ�ضيات اأمريكية من اأ�ضول هندية 

�أو �شخ�شيات هندية تعي�س يف �لوليات �ملتحدة. وعالج فيلم Kabhi Alvida Naa Kehna »ال 

تقل ود�عاً �أبد�ً«، �لذي مت عر�شه �لعام �ملا�شي �لحتمالت �ملوؤملة حلدوث �لطلق بني �لأزو�ج 

�لهنود. ومن �ملوؤكد �أن جعل �أحد�ث �لفيلم تقع يف �لوليات �ملتحدة مكن �جلمهور �لهندي من 

�لتعاطي مع هذ� �ملو�شوع �حل�شا�س ب�شكل �أ�شهل حتى حينما نبه �إىل �شغوط �حلياة �لع�شرية 

يف الهند واأمريكة على ال�ضواء.

وي�شكل �رتباط �شركة �أفلم »�آدلب�س« �لهندية �ملحدودة مع �شركة »�آ�شوك �ميرت�ج هايد 

بارك« للأعمال �لفنية �لرتفيهية �لتي تتخذ من هوليوود مقر�ً لها، ي�شكل �أحد �أكرث خطو�ت 

�لبد�ية طموحاً لتنفيذ �أعمال �شينمائية يف هوليوود، ومتتلك �شركة »�آدلب�س« حالياً مكاتب يف 

�لوليات �ملتحدة و�إنكلرتة. وكانت �شركة »�آدلب�س« للأفلم �ل�شينمائية تعتزم  توزيع ثمانية 

ع�ضر اإىل ع�ضرين فيلماً �ضينمائياً يف اخلارج يف عام 2006. وعلى العك�ص من ذلك ت�ضعى 

�شركة »هايد بارك �نرتتينمنت« �إىل �لنتقال �إىل د�خل �ل�شوق �لهندية. وي�شكل هذ�ن �ملثالن 

جمرد غي�س من في�س. فاجلميع يريد �لدخول يف �لن�شاطات �ملزدهرة �لتي ت�شهدها �لهند 

على �ضعيد االأعمال الفنية الرتفيهية الهندية.

ويف عام 2003، اأطلق ڤني بهات ونيل �ضينوي وهما اأمريكيان من اأ�ضل هندي يف العقد 

�لثالث من �لعمر �شركة ت�شمى »212 ميديا« من اأجل و�ضع حمتوى اأفالم بوليوود اأمام م�ضاهدي 

التلفاز االأمريكي. ويف عام 2004 �شكل �شركة ت�شويق با�شم BODVOD - »بوليوود عند 

�لطلب«، »فيديو عند �لطلب«. و�أقاما �شركة مع �شركة »تامي وورنر« من �أجل �إدر�ج »بوليوود 

عند الطلب« على �ضبكة الكيبل اخلا�ضة بها. ومل يكن ڤني وال نيل قد �ضاهدا من قبل فيلماً 

من اإنتاج بوليوود عندما كانا يف طور النمو يف الواليات املتحدة. والواقع فاإنهما مل ي�ضبحا 

مدركني لوجود فر�شة مو�تية ممكنة �إل بعد �أن ذهبا �إىل �لهند للعمل يف منا�شبة خريية 

بح�ضور �ضخ�ضيات م�ضهورة من اأجل جمع االأموال يف اإطار اجلهود التي تبذلها موؤ�ض�ضة 
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�ملمثل �لأمريكي ريت�شارد غري لوقف �نت�شار مر�س �لإيدز. وقد �لتقيا بالكثري من �ملخرجني 

�لهنود يف بومباي، �لذين تذمرو� من عدم متكنهم من توزيع حمتوى �إنتاجهم يف �لوليات 

 ،BODVOD املتحدة،  دون اأن يتعر�ضوا للغ�ص واالحتيال من جانب الو�ضطاء. وولدت �ضبكة

وكان �نت�شارها �لأكرب حتى �لآن �حل�شول على �حلقوق �خلا�شة مبحتوى �شبكة »يو.تي.ڤي«. 

و�أدرج �لفيلم �لذي �أخرج عام 2005، وحقق جناحاً باهراً »Rang De Basanti« على �ضبكة 

تامي وورنر. و�أعلنا عنه عرب »�لكابل �ملتقاطع« فا�شتقطبا م�شاهدين من �أ�شو�ق تقع ما ور�ء 

مناطق ال�ضتات الهندي، وميكن التعويل عليها.

وقد وقع ڤيل ونيل للتو اتفاقية مع »ڤيديو غوغل« لتوزيع اأفالم حمطة تلفاز »يو.تي.ڤي«. 

و�أو�شح يل ڤني �أن »بوليوود تتاأهب لإحد�ث تغيري يف منوذج عمليات �لتوزيع. ولن تخاطر 

هوليوود �أبد�ً بالعائد �مل�شرحي، ولكن »يو.تي. ڤي« هي �شركة �إبد�عية جد�ً �إىل حد �أنهم 

�ضمحوا لنا باأن جنرب ونرى ما باإمكاننا اأن نفعله بالن�ضبة لالت�ضاالت اخلا�ضة للهاتف 

�خلليوي، وبالن�شبة لـ »فيديوغوغل«. و�أ�شاف قائًل: هناك يف »يو.تي.ڤي« رجل و�حد. 

ون�ضتطيع االت�ضال به هاتفياً، و�ضوف يرد على ات�ضالنا، ون�ضتطيع التحدث معه. واالأمر ي�ضري 

وكاأننا �أُ�شرة. فهناك م�شتوى معني من �لثقة. �أما يف هوليوود فهنالك عدد كبري من �لأ�شخا�س 

�ملغرورين جد�ً. و�أنِت لت�شتطيعني حقاً �لقيام بذلك«.

�ضناعة الر�ضوم املتحركة يف الهند

اإن اإحدى اأ�ضرع املهن التي تنمو يف عامل االأعمال الفنية الهندية الرتفيهية هي �ضناعة اأفالم 

�لر�شوم �ملتحركة، وهو جمال يبدو مف�شًل خ�شي�شي من �أجل �لهند يف ع�شر �ملعلومات. 

وقد عززت �لر�شوم �ملتحركة �لرقمية �لتي ت�شتخدم بر�مج �حلا�شوب ذ�ت �لأبعاد �لثنائية 

و�لثلثية �مل�شنَّعة على نطاق و��شع مثل »مايا Maya« و»�ضوفت اإمييج Softimage« وثورة 

االت�ضاالت اخلا�ضة باالإنرتنت، عززت قيام احتاد عاملي غري مرتابط من اال�ضتوديوهات 

 Dream مل�شتقلة لإنتاج �أفلم �لر�شوم �ملتحركة. وتقوم �ل�شتديوهات �لكبرية -درمي وورك�س�

اأفالم الر�ضوم  اإنتاج  Pixar- وحتت �ضغط من �ضركات  Disney، پيك�شار  Works، ديزين 

�ملتحركة �لطموحة �لنا�شئة حديثاً �لتي تتطلع �إىل تقلي�س �لتكاليف، تقوم بزيادة �إنتاجها 
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من �لأفلم م�شتخدمة �شبكة من �شانعي �أفلم �لر�شوم �ملتحركة يف مو�قع دولية خمتلفة 

من البارعني يف ا�ضتخدام النظام الرقمي وبكلفة اأقل وباإمكان اال�ضتديوهات الكبرية اأن 

تقوم بتجميع اأو تفكيك هذه ال�ضبكات واإلغائها وفقاً حلاجات كل م�ضروع. وح�ضب تعبري الري 

كازانوف من �ضركة »ثري�ضهولد Threshhold« لالأعمال الفنية الرتفيهية يف هوليوود »ماذا 

)25(
 Nuys Van« اأم يف الهند؟«

*
يهمنا لو كان الرجل موجوداً يف »ڤان نايز

وحتى مع �لر�شوم �لتخطيطية �أو ر�شوم »�لغر�فيك« �لتي يتم �إجنازها بو�شاطة جهاز     

»�حلا�شوب«، فاإن �شناعة �لر�شوم �ملتحركة تظل عملية ت�شتدعي بذل جهد �شاق جد�ً. ويتطّلب 

فيلم مف�شل بالكامل للر�شوم �ملتحركة �لآلف من �شاعات �لعمل، حيث ي�شتغرق �شهور�ً من 

�جلهد �ملبذول من قبل فرق من �شانعي �لر�شوم �ملتحركة. وقد دعم �جلهد قليل �لكلفة نف�شه 

�لذي غذى �إزدهار مركز �لت�شالت �لهاتفية وجلوء �ل�شركات �إىل �ل�شتعانة ب�شركات �أخرى 

تتوىل تنفيذ �آلية �لعمل نيابة عنها )BPO( يف �لهند، حتقيق زيادة يف عمل ذي حجم كبري 

وثمن منخف�س خا�س باأفلم �لر�شوم �ملتحركة. �إل �أن هذ� �لنمط من �لعمل �آخذ يف �لتغري 

حيث تقوم موؤ�ض�ضات �ضناعة اأفالم الر�ضوم املتحركة بدفع �ضل�ضلة االأ�ضعار اإىل االأعلى، وهي 

تتطلع اإىل اأن ت�ضبح اجلهة التي تتوىل امتالك واإنتاج املقومات اخلا�ضة ب�ضناعة االأعمال 

الفنية للر�ضوم املتحركة ذات املوا�ضفات الدولية.

ذة وفق النظام الرقمي مربحة للغاية، حيث ح�ضدت  وتعد اأفالم الر�ضوم املتحركة املنفِّ

225 مليون دولر عن كل فيلم يف �شباك �لتذ�كر يف �لوليات �ملتحدة عام 2005، مقارنة 

. ويتوقع اأن ت�ضل 
)26(

بـ33 مليوناً بالن�شبة �إىل فيلم �شينمائي من �أفلم �لت�شويق و�ملغامر�ت

اأرباح �ضناعة الر�ضوم املتحركة الرقمية العاملية اإىل )75( مليار دوالر يف عام 2009. وي�ضجل 

العن�ضر الهندي لل�ضناعة زيادة �ضنوية تبلغ )35( باملئة.

. اإن االبتكارات القائمة على �ضعيد 
)27(

ويتوقع اأن تبلغ 950 مليون دوالر بحلول العام نف�ضه

الربجميات واملتعلقة بالر�ضوم املتحركة، التي ميكن اأن تكلف مبلغاً �ضئياًل ي�ضل اإىل 5,000 

* مقاطعة يف منطقة وادي �سان فريناندو قرب مدينة لو�س اإجنلو�س بولية كاليفورنيا الأمريكية. كانت موقع 

ت�سوير امل�سل�سل التلفزيوين ال�سهري »بيڤريل هيلز 90210«.(املرتجمة)
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دوالر وميكن ت�ضغيلها على حا�ضوب �ضخ�ضي جتعل من اإقامة من�ضاأة لالإنتاج مع جمموعات 

من مراكز العمل، التي تعتمد على اأجهزة احلا�ضوب، اأمراً غري مكلف ن�ضبياً.

وحت�ضل عدة �ضتوديوهات رئي�ضة يف الهند على عقود كبرية من تكتل �ضركات دولية 

خمت�شة باإنتاج �لأعمال �لفنية �لرتفيهية، ف�شًل عن �مل�شاركة يف �لإنتاج وتقدمي عرو�س 

جديدة مبتكرة. وي�شم هذ� �لتكتل �شركة تونز للر�شوم �ملتحركة يف مدينة كري�ل، و�شتديوهات 

»كري�شت« للر�شوم �ملتحركة و»يو.تي.ڤي.تونز«، و»پر�نا« للر�شوم �ملتحركة، و»مايا« للأعمال 

الر�ضوم  اأفالم  �ضانعي  املئات من  ال�ضركات  هذه  وتوظف  بومباي.  الرتفيهية يف  الفنية 

املتحركة وتعمل مع اأكرب ال�ضركات املخت�ضة على اإنتاج االأعمال الفنية الرتفيهية يف العامل. 

وتقوم بع�س هذه �ل�شركات بالتحول بزخم كبري من ور�شة لتاأجري �لأعمال وفق �لنموذج 

�ملتبع يف �ل�شتعانة ب�شركات �أخرى تتوىل تنفيذ �آلية �لعمل نيابة عنها، باجتاه تنفيذ عمليات 

اإنتاج م�ضرتكة اأو حتى باجتاه اإن�ضاء مكتبات امللكية الفكرية اخلا�ضة بها.

وقد ا�ضتفادت �ضركة »مايا« لالأعمال الفنية الرتفيهية التي اأ�ض�ضها منتج االأفالم الهندية 

�حلائز على عدة جو�ئز كيتان ميهتا و�ملمثلة ديبا �شاهي، من قيام �شندوق »�نتل كابيتال« 

الهند للتكنولوجيا بتوظيف اأمواله فيها للعمل على حت�ضني اأنظمة احلا�ضوب لدى ال�ضركة 

 .Xeon ورفدها باأحدث جمموعات عمل اأجهزة احلا�ضوب، التي ت�ضتند اإىل معالج اك�ضيون

كما �ضكلت �ضركة مايا فريقاً مع �ضركة انتل، وهي �ضركة ملتزمة بتح�ضني الفر�ص التعليمية يف 

جمال تكنولوجيا املعلومات، وذلك لتاأ�ضي�ص )MAAC( اأو »اأكادميية مايا للعلوم ال�ضينمائية 

املتقدمة«. وتتيح )MAAC( تعليم �شناعة �أفلم �لر�شوم �ملتحركة ثلثية �لأبعاد، و�ملوؤثر�ت 

الب�ضرية، واإجناز مراحل ما بعد االنتاج التي ت�ضمل اإ�ضافة املو�ضيقا والتوليف وغريه.

وقد حتولت �ضركة »يو.تي.ڤي تونز« كلياً اإىل اإنتاج اأفالم الر�ضوم املتحركة با�ضتخدم 

�لتكنولوجيا �ملتقدمة للأبعاد �لثلثية وبرنامج »فل�س« �ملخ�ش�س لتحميل �ل�شور �لرقمية. 

ووفقاً للمدير �لتنفيذي لل�شركة روين �شكروڤال، فاإن �شركة �لر�شوم �ملتحركة »لن ترتاح 

حتى نحقق موقعاً قيادياً، ولهذا الغر�ص فقد منحنا اأنف�ضنا اإطاراً زمنياً من اأربعة وع�ضرين 

. وهذ� هو خط �ل�شري �لذي يجب �أن تتبعه �شناعة �لر�شوم �ملتحركة �لهندية �إذ� 
)28(

�ضهراً«
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ما كان لها �أن تتقدم �إىل ما بعد منوذج �ل�شتعانة ب�شركات �أخرى لتنفيذ ق�شم من �أعمالها، 

واأن توجد �ضركات متميزة عاملياً تنتج اأفالماً ذات م�ضمون م�ضتوحى من الهند مقارنة باأفالم 

ذات م�ضمون اأمريكي اأو اأوروبي ينفذها �ضانعو اأفالم ر�ضوم متحركة هنود ال يكلفون غالياً.

�إن روين �شكروڤال من �شركة UTV مقتنع باأن منوذج �لعقود �خلارجية ملتابعة �آلية �لعمل 

لي�س منوذجاً تناف�شياً على �ملدى �لطويل بالن�شبة للهند. و�شوف ياأتي �أحد ما، يف مكان ما 

د�ئماً ليقوم بالعمل مقابل نقود �أقل. �أنه موؤمن مبقدرة �لفنانني �لهنود على �لتاأكيد »باأن 

اجلانب الفكري املرن جداً ملهنة الر�ضوم املتحركة تظل �ضمن حدود البالد. وهذا باإمكانه اأن 

يدعم دورة �أخرى من �لنمو يف �شناعة �لر�شوم �ملتحركة يف �لهند. �إ�شافة �إىل ذلك فاإنه يف 

جمال �خلدمات �لتي يقدمها برنامج »فل�س« و�لأبعاد �لثلثية للر�شوم �ملتحركة، مل تتمكن 

�أية دولة يف �أنحاء �لعامل من �حل�شول على موقع �ل�شد�رة متاماً حتى �لآن. وما تز�ل �لهند 

.
)29(

تقف يف الواجهة، و�ضوف ت�ضهد تطوراً كبرياً يف هذا امليدان«

و�شوف تتمثل نقطة �لتحول يف قيام �شتديو هندي لأفلم �لر�شوم �ملتحركة باإنتاج فيلم 

�شينمائي طويل ومبتكر ي�شتقطب �ل�شوق �لدولية، فيلم »ق�شة دمية« هندي. �أو رمبا فيلم 

 وكان هذ� �لفيلم وهو من �إنتاج �شركة »�شهارى و�أن ميديا �آند 
*

»Hanuman« »هانومان«

�نرتتينمنت«، ونفـذت ر�شومه �ملتحركة �شركة »�شيلفرتونز« �أول فيلم �شينمائي طويل للر�شوم 

�ملتحركة يتم �إنتاجه يف �لهند ب�شخ�شيات هندية وبحبكة هندية للرو�ية. ولدى عر�شه يف 

ت�ضرين االأول من عام 2005، لقي �لفيلم ردود فعل جيدة ب�شدد �ملحتوى �إل �أنه �رتوؤي �أنـه 

يفتقر اإىل االأ�ضلوب التقـني املنمق ومظاهر البهرجة املعروفة. وح�ضب تعبري �ضوكاينا ڤريما 

يف �أحد �ملقالت �لنقدية: لن يكون من �ملنطقي توقع حتقيق نوعية �لدقة �خلا�شة بفيلم 

»حورية �لبحر« �أو »طرز�ن« د�خل ق�شم »�لغر�فيك« للحا�شوب. ويعد فيلم �لر�شوم �ملتحركة 

هذا جهداً حمرتماً اإىل حد ما بالن�ضبة ملبتدئني. ويالحظ املرء بع�ص العيوب هنا وهناك، اإال 

�أن �مل�شمون �لعام مقنع مبايكفي لي�شد �إليه �لأنظار. وكلنا �أمل �أن تبدو �لأمور يف �أثناء خم�س 

، ورمبا يحدث ذلك ب�شكل 
)30(

�أو �شت �شنو�ت �أخرى �أكرث جناحاً، و�أن تب�شر مب�شتقبل و�عد

* خملوق ي�سبه القرد تن�سب اإليه قوة خارقة, وبع�س القد�سية يف الديانة الهندو�سية. 
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اأ�ضرع بلجوء رواد ال�ضناعة يف الهند على الرتكيز �ضابقاً على هدف التناف�ص ب�ضكل حازم 

ومبا�شر مع �شركات »پيك�شار«، »ديزين«، »درمي وورك�س«، يف �شوق تنطلق يف �لتو�شع باجتاه 

قارة �آ�شية.

وكنت قد �ضاهدت على جهاز الكمبيوتر يف منزيل يف نيويورك يف ال�ضيف املا�ضي، فيلماً 

ق�ضرياً من الر�ضوم املتحركة يدعى »راعي البقر املهراجا«، واأنا م�ضتغرقة يف ال�ضحك ب�ضكل 

هي�شتريي، حتى �شالت �لدموع من عيني. وكان قد �أر�شله يل �آتول ر�و نائب رئي�س �ل�شوؤون 

االإبداعية يف �ضركة تونز الهند للر�ضوم املتحركة، وذلك الإعطائي فكرة عن نوع العمل الذي 

يقوم به. وكان �آتول وهو كاتب، ومنتج، وممثل م�شرحي، وتلفازي، و�شينمائي لعدة �شنو�ت 

اأربع �ضنوات  الهند قبل  اإىل مدينة تريڤاندروم يف  انتقل  اأ�ضل هندي- قد  -وكندي من 

للن�شمام �إىل �شركة »تونز« عقب قيامه مبهام حمددة يف �شركات فوك�س، و»نيكيلوديون« 

و»ورنر بروذرز«. وهو يق�ضي وقتاً ممتعاً للغاية.

وقال يل وهو يلهث قليًل: لقد م�شى علينا ثماُن �شنو�ت ونحن نقوم بهذ� �لعمل يف �لهند، 

يف حني كان قد م�شى على كوريا و�ليابان خم�شة وع�شرون عاماً. و�لكثري من �لأمر يعتمد 

على �لتوقيت: فالربجميات �لآن مذهلة متاماً مقارنة حتى بب�شع �شنو�ت �شابقة. ولكن �أكرث 

من ذلك �أنه هنا �لد�فع و�لطاقة �لإبد�عية؛ وعندما جئت من كند� للزيارة، �عتقدت �أن 

هذ� �ملكان مده�س. كانت هناك م�شكلت بالتاأكيد، ولكن كان هناك عزم كبري جد�ً للتعلم 

وللقيام بكل ما يحتاجون اإىل القيام به من اأجل اأن ي�ضبحوا االأف�ضل. وقد فكرت فعاًل باأن 

هذه �ضتكون فر�ضة مميزة«.

و�شاألت �آتول عما �شمعته من �أنا�س كثريين جد�ً: باأنه جرى �شحب �لإبد�ع من نفو�س 

�لهنود عن طريق تطبيق نظام تعليمي �شارم ركز على �لريا�شيات، و�لهند�شة، و�لتعلم عن 

ظهر قلب، و�أن �لأمر �شي�شتغرق وقتاً جلعل فئة من كتاب �ل�شيناريو ي�شلون �إىل �مل�شتويات 

�لتي حققتها هوليوود يف رو�ية �لق�ش�س. ف�شحك وقال: »نعم، لقد �شمعت ذلك �لنقا�س عن 

غياب �لإبد�ع مر�ت كثرية جد�ً. �إنه م�شطنع. فالأ�شخا�س �لهنود �لذين �لتقيت بهم �أنا�س 

مبدعون ب�شكل ل ي�شدق، وخياليون ب�شكل ل ي�شدق. �إنه مكبوت يف �لد�خل كله، لذ� فاإنهم 

عندما يوجدون يف و�شع باإمكانهم �أن يعربو� فيه عن �أنف�شهم، فاإنهم يتفجرون �إبد�عاً متاما. 
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وهذ� لي�س خطاأ �لنظام �لتعليمي، �إنه خطاأ �ملوؤ�ش�شة �ل�شناعية. فبوليوود مل تعِط �أية قيمة 

لكتابة �لن�شو�س. وقد كان �لأمر معهم »دعك من �لق�شة، دعنا نتفق على �لأغاين وعلى 

�ملمثلني«. �إن �لإبد�ع لي�س هو مانفتقده: �إنه �لتخ�ش�س يف كتابة �لن�شو�س و�ل�شتعد�د د�خل 

�ملوؤ�ش�شة �ل�شناعية لدعم بنية حتتية جتتذب �لإبد�ع وحتفزه م�شتخدمة مناذج تقليدية من 

�لتطوير. وقد بد�أ ذلك يتغري �لآن، فانتبهي!«

كان اأحد االأ�ضباب الذي دفع جي. اي مينون G.A Menon املوؤ�ض�ص الراحل ل�ضركة تونز 

لإن�شاء �ل�شركة هو �إيجاد وظائف. ف�شناعة �لر�شوم �ملتحركة تتطلب جهد�ً �شاقاً جد�ً؛ وقد 

�ضعر مينون اأنها كانت �ضناعة مفيدة للهند. فاأ�ض�ص مدر�ضة للتدريب هي اأكادميية تونز 

Toonz Academy. و�أو�شح �آتول �أن �ل�شخا�س �لوحيدين �لذين ي�شتطيعون بحق �أن ي�شنعو� 

�أفلماً للر�شوم �ملتحركة ثلثية �لأبعاد هم �لأ�شخا�س �لذين يتعلمون �ل�شناعة �لتقليدية 

للر�شوم �ملتحركة �أوًل«. وباإمكان خريجي �أَكادميية تونز �لعمل حيثما ي�شاوؤون، وهم ل يجدون 

�أية م�شكلة يف �لعثور على وظائف يف جمال �ل�شناعة �لر�ئجة للر�شوم �ملتحركة.

و�شاألت �أتول عن �إمكانية �أن ي�شل فيلم �شينمائي هندي للر�شوم �ملتحركة �إىل �لعاملية فقال 

يل: »بالن�شبة �إىل فيلم �شينمائي طويل لعر�شه حول �لعامل، �أنت حتتاجني �إىل �لن�س �ل�شحيح. 

وحتى هوليوود ل تعده ب�شكل �شحيح د�ئماً، كما تعلمني. ففيلم »طارد �لنمل« مل يكن فيلماً �شيئاً 

ولكنه ف�ضل. واالأمر بالن�ضبة للهند هو جمرد م�ضاألة وقت. ويتعلق جزء من امل�ضكلة باخلجل 

�لقائم يف �لوليات �ملتحدة من تقبل �أفلم �أجنبية. وقد تكون �لبنية �لتحتية يف هوليوود غري 

�آمنة �إىل حد بعيد. ويتعلق جزء منها بتجاوز طريقة وو�قع �لتوزيع، ولكن ذلك �شوف يحدث 

عاجًل �أم �آجًل لأن و�شائل �لإعلم �جلديدة كافة �شوف جتربهم على �لنفتاح«.

ثورة و�ضائل ات�ضاالت

تربز الهند بو�ضفها عاماًل رئي�ضاً يف رواج و�ضائل اإعالم جديدة ال�ضيما و�ضائل االإعالم 

�ملحمولة. فاأنا �أعّد هاتفي �خللّيوي ل �شيء �أكرث من هاتف حممول. و�أريد له �أن يعمل ب�شكل 

ميكن االعتماد عليه باعتباره هاتفاً يف اأي وقت اأرغب يف ا�ضتخدامه، ويف اأي مكان يف العامل. 
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لقد كانت يل نقا�شات م�شحكة مع �أكرث من ع�شرين بائعاً �أر�دو� �أن يبيعوين هاتفاً خلّيوياً 

حمماًل باأ�ضوات اأجرا�ص و�ضفارات اأراها اأموراً م�ضتتة لالنتباه ومدرجة بغر�ص الت�ضلية، 

و�أحاول �أن �أقول لهم: »��شمعو� �أنا ل �أريد لعبة. �أريد هاتفاً«. وهم ل يفهمون ما �أقوله ول 

ي�ضتوعبونه. ومن الوا�ضح اأنني باعتباري �ضخ�ضاً يف االأربعينيات من العمر، ل�ضت جزءاً من 

هدف �ل�شوق بالن�شبة للمجموعة و��شعة �لنت�شار من و�شائل �لت�شالت. ومن جهة �أخرى 

فاإن �بني �لذي يبلغ �خلام�شة ع�شرة يعامل هاتفه �خلليوي كجهاز بحجم قب�شة �ليد من 

اأجهزة و�ضائط االإعالم املتعددة، وهو يلتقط �ضوراً ثابتة ومتحركة، وير�ضل ر�ضائل ن�ضية 

�إىل �أ�شدقائه ب�شكل د�ئم، ويلعب �لألعاب، وي�شتمع �إىل �ملو�شيقا، وي�شجل رنات �شوتية على 

هاتفه �خلليوي. هو جزء من �ل�شوق �مل�شتهدفة بو�شائل �لإعلم �جلديدة و�خلا�شة بالذين 

ترت�وح �أعمارهم مابني �لع�شرين و�لر�بعة و�لع�شرين، �لذين ي�شكلون جزء�ً من �ل�شكان ممن 

)31(
ميتلكون اإمكانات هائلة يف الهند.

 عندما حتدثت �إىل طوم فري�شتون �لذي كان �آنذ�ك �ملدير �لتنفيذي �مل�شوؤول ل�شركة 

ڤياكوم Viacom، قال يل: »�إِننا نبحث مع �شركة ريلين�س �إمكانية حتميل �ملحتوى على 

�لهو�تف �خلليوية. فعملهم يتقدم ب�شرعة ونحن نتكلم مع �شركة »�يرتيل« Airtel اأي�ضاً«. 

وتعد �ضركتا ريالين�ص وايرتيل اثنتني من اأكرب ال�ضركات املزودة خلدمات الهواتف اخلليوية. 

ول ي�شتطيع �أحٌد يعمل يف جمال �لتلفاز �أن يتجاهل �لت�شالت �خلليوية، وب�شكل خا�س لي�س 

يف الهند، حيث اإن اأحدث توجه للتلفاز هو التلفاز املتفاعل با�ضتخدام الهواتف اخلليوية. 

�إر�شال  �آر�ئهم عرب  �إعطاء  �أو  وقد حازت بر�مج تلفازية تطلب من �مل�شاهدين �لت�شويت 

اأثناء بث الربنامج على الهواء، حازت �ضعبية  اأو ن�ضو�ص ر�ضائل مكتوبة  ر�ضائل ق�ضرية 

عالية يف �لهند. فقد ي�شعر �ملو�طنون �لهنود �أن �آر�ءهم قد يتم جتاهلها عندما ي�شوتون 

لل�شيا�شيني، �إل �أنهم عندما ي�شوتون من �أجل فريقهم �لغنائي �ملف�شل على تلفاز MTV اأو 

جنمهم �ملف�شل يف برنامج FameGurukul »فيم غوروكول«، فاإنهم يتلقون نتائج فورية. وهذ� 

يرتجم �إىل �أرباح هائلة بالن�شبة لكل من �شبكة �لتلفزة، �لتي تفر�س ر�شماً مالياً كبري�ً من 

�أجل �لدخول �إىل �لربنامج، ول�شركة �لهو�تف �خلليوية، �لتي تفر�س مبلغاً مالياً على �لزبون 

بالن�ضبة لكل ر�ضالة ق�ضرية ير�ضلها.
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ت�شيف �شوق �لهاتف �خلليوي يف �لهند �أكرث من ثلثة مليني م�شرتك كل �شهر، �إىل 

جمموع كان يتوقع اأن ي�ضل اإىل 78.5 مليوناً يف �ضهر حزيران من عام 2006 )زيادة عن 386 

 وتكرب قاعدة ا�ضرتاك ال�ضباب يف الهند يف 
)32(

مليوناً يف �شهر كانون �لثاين من عام 2005(

. و�لهند هي �أي�شاً �ل�شوق �لأوىل 
)33(ً

�لهاتف �خلليوي مبعدل يبلغ �أكرث من 300 باملئة �ضنويا

الألعاب الهاتف اخلليوي امل�ضماة »بريك�ص« BRICs، و�لأ�شو�ق �لنا�شئة �لنامية ب�شرعة لكل 

من �لرب�زيل ورو�شية و�لهند و�ل�شني، �لتي يرجح �أن تنمو مبعدل يبلغ �أكرث من 700 باملئة 

بحلول عام 2010. ويتوقع اخلرباء اأنه بحلول عام 2009، �ضيكون هناك 220 مليون �ضخ�ص 

ميار�ضون االألعاب على االإنرتنت، حيث �ضتكون الهند يف و�ضع لال�ضتحواذ على ح�ضة تبلغ 

.
)34(

336 مليون دوالر

ويزداد ا�ضتخدام االإنرتنت يف الهند ب�ضكل هائل. وا�ضتناداً اإىل تقديرات عام 2006، فقد 

مت �إح�شاء �أكرث من 50 مليون �ضخ�ص من م�ضتخدمي االإنرتنت زيادة عن 35 مليوناً يف عام 

2005، و5 ماليني فقط يف عام 2000. وحتدد االأمم املتحدة معدل الزيادة يف ا�ضتخدامه 

. ويبدو خم�شون مليوناً �أ�شبه برقم كبري، �إل �أنه 
)35(ً

عند ن�ضبة كبرية تبلغ 89 باملئة �ضنويا

يعادل 4.5 باملئة فقط من التعداد العام لل�ضكان يف الهند. وكان هناك يف الواليات املتحدة 

. بينما مت �إح�شاء 
يف املقابل )205( مليون �ضخ�ص من م�ضتخدمي االإنرتنت يف عام 2005)36(

110 مليون م�ضتخدم لالإنرتنت يف ال�ضني. اإن عملية ربط االت�ضاالت يف اأنحاء الهند عرب 

خطوط �أَر�شية هو بب�شاطة لي�س بالأمر �لعملي �أو �ملعقول. وتقوم �لبلد بدًل من ذلك بدعم 

النجاح الذي حققته مع و�ضائل االت�ضاالت اخلا�ضة بالهاتف اخلليوي من اأجل تو�ضيع عملية 

ربط �خلطوط بالإنرتنت عرب �لت�شالت �لل�شلكية �لعالية �ل�شرعة. وكانت �شركة »ريلين�س 

انفوكوم« Reliance Infocom �أكرب مزود خدمة �ت�شالت ل�شلكية قد �أعلنت يف عام 2006 

عن خطة للن�شمام �إىل �شركة �لـ.جي �ليكرتونك�س LG Electronics، مل�ضاندة التو�ضع 

.
)37(

�ل�شريع لعملية ربط و��شعة �لنطاق للت�شالت �لل�شلكية عرب �لبلد

وبد�أ �ملعهد �لهندي للتكنولوجيا يف مدينة مدر��س �لتي يطلق عليها �لآن ��شم ت�شيناي 

Chennai م�ضروعاً للتوا�ضل عرب االإنرتنت عرب اأك�ضاك اإىل اأكرث من 700 مليون هندي 

يعي�شون يف �لقرى. وهذه �لأك�شاك هي عبارة عن مق�شور�ت ت�شم جهاز حا�شوب ي�شتخدم 
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عادة تقنية مل�ص ال�ضا�ضة مع رموز برامج ب�ضيطة منا�ضبة مل�ضتخدمي االإنرتنت االأميني . وتدار 

.
)38(

ثمانون باملئة من هذه االأك�ضاك بو�ضاطة ن�ضاء

وقد اأكد تقرير �ضدر عام 2006، عن �ضركة »جاك�ضت كون�ضلت« Juxt Consult وهي �ضركة 

��شت�شارية خمت�شة بتكنولوجيا �ملعلومات ومقرها دلهي: �أن ن�شبة مذهلة تبلغ )51( باملئة من 

م�شتخدمي �لإنرتنت �لهنود تاأتي من �لطبقة �ملتو�شطة �لأفقر يف �لهند، �لذين يبلغ دخلهم 

�أقل من ع�شرة �آلف روپية )زهاء 250 دوالراً( �ضهرياً، بينما يك�ضب )24( باملئة منهم ما بني 

ع�شرة �آلف وع�شرين �ألف روپية �شهرياً. و�لعديد من هوؤلء يدخلون �إىل مو�قع �لإنرتنت عن 

.
)39(

طريق الرتدد على مقاهي االإنرتنت ال�ضعبية املوجودة يف الهند

 ويف حني تبدي احلكومة حر�ضاً على ت�ضريع عملية ربط البالد باالإنرتنت واملجيء باملزيد 

من املاليني من الهنود للتوا�ضل عربه، فاإنها تبدي حذرها كذلك اإزاء املظاهر ال�ضلبية 

للإنرتنت ذ�ته. فقد �شهد �ل�شيف �ملا�شي �حتجاجات �شاخبة مل�شتخدمي �لإنرتنت �لهنود 

عندما تبني لهم �أنه مل يعد با�شتطاعتهم �لو�شول �إىل �ملدّونات �ملف�شلة لديهم، مبا فيها 

املدونة ال�ضعبية blogspot.com. ومل تعقب �حلكومة على �لأمر يف �لبد�ية ثم �أقرت باأنها 

كانت قد �أمرت �ملو�قع �لتي متول �ملدونات باإغلقها، و�أعلنت لحقاً �أنها مل تكن تنوي �أبد�ً 

�إغلق جميع �ملدونات، و�إمنا �أر�دت بب�شاطة �أن متنع �لو�شول �إىل �إحدى �ملدونات �لتي كانت 

قد ظهرت فيها ر�ضائل مهيجة للم�ضاعر، وتزيد من حالة االحتقان التي كانت قائمة عقب 

حو�دث �لتفجري�ت �لإرهابية �لتي �شهدتها مدينة بومباي. وقالت �حلكومة: �إنه كان عليها �أن 

تتحرك ل�شالح منع قيام �أحد�ث عنف بني �مل�شلمني و�لهنود. ثم �أردفت قائلة: �إنها مل تكن 

متلك �لتقنية لإغلق مدونة و�حدة، ولذ� كان على �ملخدمني �أن يغلقو� كل و�شائل �لو�شول �إىل 

�لإنرتنت. ومل يتم حل �لو�شع بعد منذ كتابة هذه �ل�شطور.

اأن تفر�ص  كذلك حاولت احلكومة الوطنية وحكومات الواليات واحلكومات املحلية 

اإجراءات �ضارمة على ا�ضتخدام االإنرتنت من جانب االإرهابيني الذين يخططون ل�ضرب 

اأهداف هندية، واأي�ضاً على الكتابات وال�ضور االإباحية املتداولة على االإنرتنت، وهي تعد 

. اإن اأحد االأمور املزعجة فعاًل يف 
)40(

ن�شاطاً خمالفاً للقانون ي�شهد زخماً كبري�ً يف �لبلد
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��شتخد�م �حلا�شوب يف مقاهى �لإنرتنت يف �لهند هو �لفي�س �ملنتظم من �مل�شاهد �لإباحية 

�لذي يتعر�س له �ملرء. فاملجتمع �لهندي هو جمتمع حمافظ جن�شياً - دفع زوجان �إِ�شر�ئيليان 

غرامة يف العام املا�ضي بداًل من تنفيذ عقوبة ال�ضجن ع�ضرة اأيام يف مدينة راج�ضتان، الأنهما 

تبادل �لقبل �أثناء مر��شم زفافهما؛ وتعمل حكومة �لولية على حتذير �ل�شياح �لأجانب باأن 

. ويف عام 2005، ا�ضطرت جنمة 
)41(

االت�ضال ما بني الرجال والن�ضاء يف العلن غري مقبول

�ل�شينما خو�شبو �لتي تنتمي �إىل ولية �لتاميل للعتذ�ر �إىل جمهورها، وهي تبكي لأنها �أدلت 

بت�ضريح مفاده اأن ممار�ضة اجلن�ص قبل الزواج موجودة يف واليتها. وكان النا�ص قد اندفعوا 

.
)42(ً

اإىل ال�ضوارع للتظاهر احتجاجا

وُيعرف الرتتيب التقليدي ملعي�ضة االأ�ضرة الهندية باأنه االأ�ضرة امل�ضرتكة، حيث يعي�ص 

�لإخوة وزوجاتهم و�أولدهم معاً يف �ملنزل نف�شه. ومن غري �ملاألوف للغاية بالن�شبة للنا�س يف 

�لهند �أن يعي�شو� مبفردهم، ومن �ل�شعب �أي�شاً �أن جتد �خل�شو�شية. فالهند بلد مزدحم. 

ومقاهي �لإنرتنت هي �إحدى �لأماكن �لقليلة حيث ميكن للنا�س، �لرجال يف �لغالب �لكثري، 

�لنفاذ �إىل مو�د �إباحية من دون ذكر �ل�شم. و�لكثري من مقاهي �لإنرتنت تتمتع ب�شمعات 

غري مقبولة باعتبارها »بيوت دعارة«، وكنت قد دخلت �أكرث من مرة �إىل مقهى للإنرتنت 

يف �لهند ملر�جعة بريدي �لإلكرتوين و�أدركت بعد فو�ت �لأو�ن، من نوعية �لتعبري على وجوه 

�لزبائن وكلهم من �لرجال، �إنني �خرتت �ملوؤ�ش�شة �خلطاأ. و�لر�ئج �أكرث جد�ً من �لكتابات 

 ،Bharat Matrimony.comو ،Shaadi.com وال�ضور االإباحية، هو مواقع الزواج. وتعد مواقع

وJivansathi.com ثالثة من اأكربها.

واالإنرتنت هي اإحدى الو�ضائل الرئي�ضة التي يبقى هنود ال�ضتات عربها على ات�ضال مع 

الوطن االأم. وتعد »رديف.كوم« Rediff.com البوابة التي حتتل املرتبة االأوىل على ال�ضبكة 

�لعنكبوتية يف �لهند ولديها عائد �أكرب بثلثة �أ�شعاف من �أقرب مناف�شة لها وهي »�شيفي.

. اإنني اأتابع قراءة ال�ضحف واملجالت الهندية على االإنرتنت الأبقى على 
)43(Sify.com »كوم

�طلع على �أخبار �لبلد كما يفعل معظم �لهنود �لذين �أعرفهم يف �خلارج. وقد �أ�شارت در��شة 

�أجر�ها بول �شي. �آد�مز و�ميلي �شكوب من جامعة تك�شا�س يف عام 5 - 2004 اأن االأمريكيني 

�لهنود �لذين عّرفو� �أنف�شهم باعتبارهم من م�شتخدمي مو�قع �لإنرتنت �ملوجهة للهند كانو� 



115 امل�ضتقبل كما تتخيله الهند

�أكرث �حتماًل؛ لأن يفهمو� معنى �حلفاظ على �لثقافة كهدف، و�أن يوؤمنو� باأن �لهنود قد �أ�شهمو� 

 وباإمكان �لهنود �أن ينحازو� �إىل تفوق ثقافتهم 
)44(

يف بناء ح�ضارة العامل اأكرث من االأوروبيني

و�لدليل على ذكائهم يف ميد�ن �لتكنولوجيا ل�شيما �ملهاجرين �إىل �لوليات �ملتحدة �لذين 

ميتلكون مهار�ت فنية عالية، �لذين ي�شعرون باحلنني �إىل �لوطن، وي�شاورهم �لقلق من فقد�ن 

�أولدهم هويتهم �لهندية ويحر�شون على عدم �خللط بينهم وبني �أقليات �أقل جناحاً على 

. وقد وفرت االإنرتنت لالأفراد من املغرتبني الهنود 
)45(

ال�ضعيدين االقت�ضادي والتعليمي

�ملتفرقني يف �ل�شتات �إمكانية �لبقاء على تو��شل مع بع�شهم، ومع �لوطن �لأم مثلما تقوم بعملية 

ربط �لهنود من كل منطقة ومن كل �ملر�تب �لجتماعية يف �لهند ببع�شهم.

�أفلم �شينمائية للتحميل:

هزمية �لقر��شنة يف �أكرب �شوق للعامل.

 وقد قرر بني ريكهي و�ضمريتي مندهرا وهما �ضاب و�ضابة اأمريكيان من اأ�ضل هندي 

من منتجي االأفالم ال�ضينمائية، قررا العام املا�ضي ا�ضتخدام االإنرتنت يف حماولة لتجنب 

اخل�ضائر التي تلحقها عملية القر�ضنة باالإنتاج ال�ضينمائي، بينما يقومان بزيادة توزيع فيلمهما 

اخلا�ص اإىل احلد االأق�ضى، وا�ضمه »حممول ماًء«. وقد رف�ضا قبول �ضفقة توزيع تقليدية من 

�شتة �أرقام كانت �شوف تتوىل عر�س فيلم »حممول ماًء« يف دور �ل�شينما يف �أنحاء �لوليات 

�ملتحدة. وكانت تلك خطوة �شجاعة بالن�شبة لثنني من منتجي �لأفلم �لنا�شئني. و�ختار بن 

و�شمريتي بدًل من ذلك �ل�شماح للري بيج �مل�شارك يف تاأ�شي�س موقع غوغل با�شتخد�م فيلم 

»حممول ماًء« من �أجل �إطلق موقع »غوغل ڤيديو«. وجعل �لفيلم متاحاً للتحميل على موقع 

غوغل ڤيديو يف كل اأنحاء العامل، مدة اأربع وع�ضرين �ضاعة اأ�ضبوعياً مقابل )4( دوالرات. 

واأبلغني بن وهو ابن كانوال ريكهي kanwal Rekhi �أحد �أجنح �مل�شتثمرين �لرو�د يف جمال 

تكنولوجيا �ملعلومات يف و�دي �ل�شيليكون، �أبلغني �أن �لتفاق مت »لأنني كنت قد ن�شاأت يف 

وادي ال�ضيليكون، وكان ابن عمي مانو ريكهي يعمل لدى غوغل، وكنا نقوم بعر�ص اأفالم يف 

فناء �ملوقع«. و��شتطردت �شمريتي بتف�شيل �أو�شع قائلة: »كنا نعر�س �أفلماً يف فناء موقع 

غوغل يف مدينة ماوننت ڤيو بولية كاليفورنيا، وقلنا للم�شرفني على غوغل: »��شمعو�، نريد �أن 
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نكت�شف طريقة جديدة بالكامل لتوزيع �لأفلم �ل�شينمائية«. وقد �أحبوها متاماً. و�أنت تعلمني 

�أن �إدر�ج فيلمي على موقع غوغل ڤيديو ل يكلفني �شيئاً، ولذ� فاإن باإمكاين حتديد ر�شم مببلغ 

�أربعة دولر�ت مقابل ن�شخة نظيفة من �لفيلم، ميكن ل�شخ�س ما �أن يقوم بتحميلها ب�شورة 

�ص حا�ضوبه للفريو�ضات ات. و�ضوف يدفع النا�ص اأربعة دوالرات باملقابل.  قانونية وال ُيعرِّ

وباالإ�ضافة اإىل ذلك فاإن باإمكان اأي �ضخ�ص يف العامل اأن ي�ضاهد فيلمنا يف اأي وقت ي�ضاء«.

و�ضمريتي هي ابنة املنتج ال�ضينمائي املخ�ضرم املعروف يف هوليوود وبوليوود جاغموهان 

ماندرا Jagmohan Mundhra، وكان فيلمه Provoked )�مل�شتَفز( عام 2006، قد حقق نقلة 

نوعية. وهو من متثيل كل من �ي�شو�ريا ر�ي، مري�ند� ريت�شارد�شون، روبي كولرتين وناڤني 

اندروز. ن�ضاأت �ضمريتي يف اأجواء مهنة جتارة االأفالم. وكان والدها واأثناء قيامه بتدري�ص 

مادة �لت�شويق يف جامعة ولية كاليفورنيا مبدينة نورثريدج، يحلم بكيفية دخول �ملهنة. 

وكانت �خلطوة �لأوىل ملاندر� �شر�ء م�شرح قدمي متد�ٍع ب�شا�شة عر�س و�حدة يف مدينة كلڤر 

يف ال�ضبعينيات، حيث بداأ بعر�ص اأفالم من اإنتاج بوليوود اأمام جالية �ضغرية، لكن عدد 

اأفرادها كان يزداد مع املهاجرين الهنود املحرومني -يف االأيام التي �ضبقت ظهور الفيديو، 

و»دي.ڤي.دي« واالإنرتنت اأو التلفاز الالقط لالأقمار ال�ضناعية- من م�ضاهدة االأعمال الفنية 

�لرتفيهية �لقادمة من موطنهم. و�أد�رت �شقيقته مادهو�شري مطعم �لوجبات �خلفيفة �مللحق 

باملبنى، حيث قدمت »�ل�شاموز�« من �شنع منزيل - وهي معجنات مقلية حم�شوة باللحم �أو 

اخل�ضراوات. وبو�ضفه هندياً فقد �ضادفته اأوقات �ضعبة يف اقتحام مهنة �ضناعة االأفالم يف 

لو�س �أجنلو�س، ووجد �أخري�ً مدخًل �إليها عرب �شوق �لأفلم �ملنقولة مبا�شرة على �أ�شرطة 

الفيديو التي ميلكها اأ�ضوك اميرتاج، وروجر كورمان وغريهما من املنتجني امل�ضتقلني.

وقال يل حينما �لتقيته يف لندن �لعام �ملا�شي حيث كان ينهي فيلمه: »�مل�شتفز«: »كنت 

�أملك خيار�ت كثرية هناك. وكان عليَّ  �أكن  �أف�شل، ومل  ن�شاً  �أكتب  �أن  باإمكاين  �أن  �أعلم 

�أن �أ�شع حد�ً للو�شع �ملتناق�س �لذي حريَّ �لنا�س فجعلهم يقولون يل«: �أنت مل ت�شنع فيلماً 

اأمريكياً اأبداً، اإذن كيف باإمكانك اأن ت�ضنع واحداً؟

ومع بلوغ �شمريتي �شن �ملر�هقة، كان و�لدها قد �أجنز عدة �أفلم مهمة يف هوليوود وبوليوود 

ومل تكن جميعها خم�ش�شة ل�شوق �لفيديو. وكان فيلمه Bawander �أو »عا�شفة �لرمال« متثيل 
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النقاد الإدانته ا�ضطهاد الطبقات  اإعجاب  نانديتا دا�ص قد قوبل باال�ضتح�ضان، وحاز على 

�لجتماعية �لأدنى و�لظلم �للحق بالنوع �لجتماعي )�ملق�شود هنا �لإناث( يف ريف �لهند. 

وكان كانو�ل ريكهي، و�لد بن، رفيق در��شة �شابق ملوندهر� من معهد »�آي.�آي.تي« IIT يف 

بومباي �أحد �شروح �ملعهد �لهندي للتكنولوجيا �لقادرة على �ملز�حمة. وكان �بنه بن مهّو�شاً 

باإنتاج �لأفلم �ل�شينمائية فهل كان هناك �أي �شيء با�شتطاعة جاغ �أن يفعله له؟ لقد �شادف 

االأمر اأن �ضمريتي البالغة من العمر ثمانية ع�ضرعاماً كانت قد ذهبت اإىل االباما للتمرن على 

معد�ت �لأ�شتوديو �لذي كان ت�شور فيه م�شاهد فيلم �لأخوين كوين »�آوه يا �أخي، �أين �أنت»؟ 

فهل �ضيكون بن مهتماً باالن�ضمام اإىل �ضمريتي يف موقع الت�ضوير؟ تلك كانت الطريقة التي 

التقى فيها ال�ضديقان و�ضركاء املهنة اللذان ال يفرتقان يف الوقت احلا�ضر، وهما يرتددان 

د�ئماً على منطقة �مل�شتنقعات يف �جلنوب �لأمريكي ب�شحبة �ملمثل جورج كلوين.

كان لدى بن وهو طفل الفر�ضة ال�ضتعمال معدات ت�ضوير رقمية من اأحدث طراز قبل 

 Apple و�شولها �إىل �ل�شوق. وقد قال يل: »كانت عندي موؤثر�ت رقمية من �إنتاج �شركة �آپل

ومعد�ت ت�شغيل ثمنها ما يو�زي �لآلف من �لدولر�ت. وقد ح�شلت عليها من �شديقي بيرتوو 

الذي كان عمه يعمل ل�ضالح �ضركة Apple. كنت مفتوناً متاماً بالأفلم �ل�شينمائية، وكنت 

�أجتول مع �آلة ت�شوير حملتها يف يدي طو�ل �لوقت منذ �أن كنت يف �شن �لتا�شعة. ومع بلوغي 

�شن �لثامنة و�لع�شرين كنت قد �أعددت �أول فيلم يل مع بع�س �أ�شدقائي يف �حلي. و�أعتقد �أنه 

عندما كان والدي يتناول التذاكر عند الباب املوؤدي اإىل دار ال�ضينما املحلية اخلا�ضة بنا يف 

مدينة لو�س غاتو�س حيث عر�شنا �أنا ورفاقي �لفيلم، عندها فكر للمرة �لأوىل �أنه »رمبا يكون 

بن قادراً على اأن يفعل هذا كو�ضيلة لك�ضب العي�ص«.

مل يتقبل بن تراثه الهندي حتى كرب. »مل اأعرف اأنني كنت هندياً، اأعني، اأنني بب�ضاطة مل 

�أتو��شل مع �جلانب �لهندي مني على �لإطلق. ثم ذهبت �إىل �لهند و�نتابني �شعور مذهل ل 

ي�شدق من �لألفة. و�أنا �لآن منخرط يف كوين من �لبنجاب ومن �ل�شيخ«. و�لو�قع فاإن فيلمه 

»حممول ماًء«: يقدم عائلة من �ل�شيخ تتعر�س للخطر عندما تتوتر �لأجو�ء ب�شدة عقب هجوم 

�إرهابي بعامل بيولوجي على �ملخزون �ملائي ملدينة لو�س �أجنلو�س. وتلعب �ملمثلة �لهندية 

املخ�ضرمة �ضابانا عزمي دور ربة االأُ�ضرة الكبرية املحرتمة واملت�ضلبة. وهناك م�ضاهد موؤثرة 
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للطقو�س وللحتفالت �لدينية �خلا�شة بطائفة �ل�شيخ مع �شرح من �بن �لأ�شرة لتو�شيح بع�س 

�لنقاط لل�شديقة �ليهودية �لبي�شاء �لتي �أح�شرها �إىل �لبيت.

وفيلم »حممول ماًء« هو من نوعية �لأفلم �لتي �شي�شاهد �لأمريكيون �ملزيد منها. �إنه ل 

يجاهر علناً بارتباطه بالهند. �إنه يدور حول �شخ�شيات �أمريكية يف خلفية �أمريكية، وي�شادف 

�أن بع�س تلك �ل�شخ�شيات فقط، مثلهم مثل �ملزيد و�ملزيد من �لأ�شخا�س �ملوجودين يف �حلياة 

�لأمريكية �حلقيقية، مبن فيهم منتجو �لأفلم، ي�شادف �أن يكونو� من �لهنود �لآ�شيويني.

ومتتلك �شمرييتي ت�شور�ً و��شحاً عن مكان م�شتقبل �لعمل �ل�شينمائي. وعندما �لتقينا 

يف نيويورك، اأدلت بهذا الت�ضريح املفاجئ. »من يحتاج اإىل اجلمهور االأمريكي؟ هناك فقط 

ثالث مئة مليون �ضخ�ص هنا«.

كما �ضرحت يل وجهة نظرها بالن�ضبة الأمور املهنة بني الهند والواليات املتحدة، وك�ضفت 

عن �أن »هوليوود �شتحاول �ل�شتيلء على بوليوود؛ لأنهم يعرفون �أنها هي موقع �ل�شوق 

�لفعلية. لكنهم �شيف�شلون. فقد كانت بوليوود تتمتع باكتفاء ذ�تي ملدة طويلة. وهوؤلء �لرجال 

مثل يا�س ت�شوبر�، يعرفون جمهورهم فعًل، وهم بارعون جد�ً يف عملهم. وكانت �لهند حتظى 

بت�شجيع كبري لعتز�زها بنف�شها يف �ل�شنو�ت �لع�شر �لأخرية ويجب علينا �أن نكيف منتجاتنا 

لتتلءم مع حاجات جماهري �لهنود. وهم مل يعودو� ي�شعرون بالرهبة من �لأمور هنا بعد 

�لآن. و�لو�قع فاإنني �أ�شعر بالرهبة مما يجري هناك«.

وتعتمد �ضمريتي على االإنرتنت مل�ضاعدتها على اإي�ضال اأفالمها اإىل اجلمهور يف اأنحاء 

�لأر�س مبا يف ذلك �لهند، يف حني تعمل على �شمان عدم تعر�شها لل�شرقة و�لحتيال يف 

 )MGM( شياق ذلك. وتقوم هوليوود باحلذو حذوها. وت�شكل �شركة مرتو غولدن ماير�

وبار�ماونت، وفوك�س للقرن �لع�شرين، ويونيفر�شال، وورنر بروذرز، و�شوين بع�س �ل�شركات 

امل�ضرتكة املالكة ل�ضركة توزيع رقمي ت�ضمى »موريلينك« »Morilink« جرى اإطالقها يف عام 

2006. وهناك خدمة �أخرى هي »�شينما نيو« »Cinema New« بد�أت بتقدمي �أفلم من �إنتاج 

 Sony Pictures Home Entertainment MGM »شركة »�شوين بيكت�شرز هوم �نرتتينمنت�

و»ليونزغيت« Lionsgate من اأجل حتميلها يف الوقت نف�ضه التي ت�ضدر فيه على اأقرا�ص »دي.
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ڤي.دي« DVD. وقد وقعت �ضركة Sony Pictures Home Entertainment اأي�ضاً اتفاقية مع 

�ضركة »غوبا« GUBA املخت�ضة بتوزيع اأ�ضرطة الفيديو على االإنرتنت، وملنحها حق احل�ضول 

 
)48(

على ��شتعمال �لقائمة �ملبوبة للأفلم �ل�شينمائية �ل�شاملة، �لتي �أعدتها �شركة �شوين.

ول تاأخذ �أي من هذه �لتفاقيات �خلطوة �لأكرث �شموًل �لتي �تخذتها �شمريتي وبن بفيلم 

»حممول ماًء« بعر�ضه على االإنرتنت بداًل من عر�ضه يف دور ال�ضينما اأو بالتزامن مع ذلك. 

ووفقاً لتقرير �إخباري ن�شر يف جملة Tech News World »تيك نيوز وورلد«، يف عام 2006، 

فاإن �لثنائي �ل�شاب �لعامل يف جمال �إنتاج �لأفلم �ل�شينمائي متقدم بنحو خم�س �شنو�ت عن 

بقية �ملوؤ�ش�شة �ل�شناعية �ل�شينمائية؛ وعندما تتمكن من �للحاق بهما، �شوف يكون هناك 

.
)49(

تغيري كبري يف �لطريقة �لتي يتم بها توزيع �لأفلم«

املديت�ضي اجلدد

متتلك عائلة ت�شوبر� - �لأب و�ملعلم �لروحي �ل�شهري ديباك Deepak، واالبن ال�ضحفي 

املخت�ص بكتابة التحقيقات غوثام Gotham واالبنة املوؤلفة موليكا Mallika امل�ضوؤولـة �ضابقاً يف 

حمطة تلفاز MTV يف الهند - اإىل جانب �ضاراد ديڤاراجان Sharad Devarajan �ضاحب �ضركة 

Gotham Entertainment »غوثام �نرتتينمنت« �لذي ميتلك �حلقوق �لهندية يف �شركة »مارڤل 

�آند دي.�شي كوميك�س« Marvel and DC Comics، واملخرج ال�ضينمائي �ضيكار كابور، ميتلكون 

م�ضروعاً جتارياً م�ضرتكاً جديداً. فقد وقعت هذه املجموعة اتفاقاً مع ريت�ضارد بران�ضون يف 

العام املا�ضي الإن�ضاء �ضركتي »ڤريجن ملجالت االأطفال امل�ضورة« و»ڤريجن الأفالم الر�ضوم 

�ملتحركة«. وبا�شتخد�م �شل�شلة متاجر ڤريجن كمنافذ لبيع �إنتاجهم، عد� عن ذكر �لعلمة 

التجارية القوية ل�ضركة Virgin ذاتها، فاإن ال�ضركة �ضوف تاأتي باأعلى نوعية من املحتوى 

�لهندي �إىل �شوق عاملية متكاملة لو�شائل �لإعلم. �إن �لهدف �لطموح للمجموعة هو �بتكار 

ميثولوجيا جديدة �أو �إيجاد علم جديد للخر�فات خا�س بع�شرنا، علم مرت�شخ يف �أ�شاطري 

�لهند و�لقوى �لروحية لقارة �آ�شية، وي�شتند �إىل طاقم جديد من �ملمثلني من �لأبطال �خلارقني 

.
)50(

من �أجل حقبة م�شطربة ومن �أجل جمهور يتمو�شع ب�شكل متز�يد خارج �لغرب
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وقد غريغوثام ت�ضوبرا وا�ضمه االأ�ضلي غاوتاما Gautama، وهو مثل ��شم �لفيل�شوف �لهندي 

�مللقب ببوذ�، غري ��شمه منذ �شنو�ت قليلة لأنه، ح�شناً، نظر�ًَ للطريقة �لتي يكتب بها �ل�شم 

باللغة ال�ضن�ضكريتية، فاإن غوثام Gotham هو يف �لو�قع طريقة �أخرى ميكن بها تهجئة �ل�شم. 

وقد جعلت �لتهجئة �جلديدة �أي�شاً �ل�شم �أكرث ثباتاً وتبني �أنها كانت علَّمة بالغيب ب�شكل 

غريب: فا�شم غوثام هو �لذي جعله ينهمك يف مهنة �إ�شد�ر �ملجلت �مل�شورة للأطفال.

و�أ�شر يل غوثام: »لقد �لتقيت مع �شار�د ديڤار�جان ]هو �لآن �شريكه �لرئي�س يف �لعمل[؛ لأنه 

كان ميتلك �ضركة تدعى »غوثام انرتتينمنت غروب« Gotham Entertainment Group جمموعة 

غوثام لالأعمال الفنية الرتفيهية. وفكرت اأن هذا كان اإما م�ضادفة كلية، واإما القدر«.

�شاألته: ملاذ� �خرتت جملت �لأطفال �مل�شورة؟ فقد بدت و�شيلة �شئيلة �لأهمية بالن�شبة 

مل�ضروع طموح كهذا.

ويجيب غوثام مو�شحاً: كان �أبي يقول د�ئماً �أنا جمرد مرتجم �أعمل على �إي�شال �لفل�شفة 

الهندية اإىل العامل، »واأنا اأ�ضعر وكاأنني اأقوم بال�ضيء ذاته. وقد كان للمخرج ال�ضينمائي 

�شيكار كابور تاأثري هائل �أي�شاً. وهو ميثل بالن�شبة يل جت�شيد�ً فعلياً لعملية نقل �لهند �إىل 

العامل. لقد كربت مع �ضيكار، اإىل جانب اأبي بالطبع، وكانت عندي هاتان القدوتان املفعمتان 

بالقوة و�لن�شاط �للتان �آمنتا بنقل ق�ش�س من �لهند �إىل بقية �لعامل. وعندما �لتقيت �شار�د 

قمت على الفور باجلمع بني ما كان يفعله، وما كان والدي و�ضيكار يحاوالن اأن يفعاله. كما 

�أدخلت �لكثري من خربتي �خلا�شة يف عملية �إعد�د �لتقارير �لإخبارية ب�شفتي �شحافياً«. 

وكان غوثام قد عمل يف تغطية برامج التحقيقات التلفزيونية مدة �ضبعة اأعوام ل�ضالح 

»حمطة القناة االأوىل« املنهجية اخلا�ضة.

ويختلف �لأ�شلوب �ل�شخ�شي ل�شار�د ديڤار�جان �ختلفاً كبري�ً عن �أ�شلوب غوثام. فهو 

فتى ولد ون�ضاأ يف جري�ضي، وهو رجل طويل القامة اأ�ضمر واأنيق يرتدي ثياباً مف�ضلة جيداً، 

ومكوية جيد�ً: قم�شان جديدة و�شر�ويلت مثنية ب�شكل جميل. وهو �أكرث مت�شكاً كثري�ً بال�شكل 

من غوثام، الذي يحمل حقيبة معلقة على ظهره، ويرتدي �ضراويالت اجلينز. ويعي�ص �ضاراد 

يف الطرف ال�ضرقي العلوي من مدينة مانهاتن يف حني يعي�ص غوثام يف مدينة �ضانتا مونيكا 

بوالية كاليفورنية.
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ويتكلم �شار�د ديڤار�جان ب�شرعة، وهو يعرب بف�شاحة عما يفعله، ويبدو م�شتعجًل لإجناز 

املاليني من االأمور، اإال اأن هذه االأمور توؤثر فيه ب�ضكل يجعله راغباً يف التمهل قلياًل مل�ضاركتك 

�إياها. وقد �أم�شيت وقتاً ع�شيباً يف تتبع �شار�د و�لعثور عليه: فالرجل يعي�س د�خل طائرة 

ح�شب علمي، وهو يتنقل ب�شكل د�ئم على متنها ما بني نيويورك وبنغالور ويقوم برحلت 

خاطفة �إىل لو�س �أجنلو�س ولندن، وبرحلت �إ�شافية �إىل بقية �أنحاء �آ�شية و�أوروبة.

ويقول يل على �لفور: »لقد ن�شاأت يف �أ�شرة �إعلمية. فقد �أ�شبح و�لدي رئي�شاً ل�شركة 

وورنر ميوزيك ميديا Warner Music Media وبي.ام.جي دايريكت BMG Direct يف 

�لوليات �ملتحدة. ومل تكن لديه خربة �شلفاً يف �لعمل يف حقل �لإعلم، وكان من خريجي 

املعهد الهندي لالإدارة«. وباعتباره يحمل ميواًل فنية توجه �ضاراد لالن�ضمام اإىل كلية الفنون 

بعد تخرجه يف �ملدر�شة �لثانوية. وقادته �شل�شلة من �لوظائف غري �ملنتظمة �أخري�ً �إىل �لعمل 

يف دي.�ضي كوميك�ص DC Comics املخت�ضة باملجالت امل�ضورة لالأطفال.

»يف عام 1997، �ضمحت يل �ضركة دي.�ضي DC بامتلك حقوق �لن�شر يف �لهند، وتقدمت 

بطلب يف هذا ال�ضاأن اإىل �ضركة مارڤيل Marvel فح�شلت على حقوق �لن�شر يف �لهند منهم 

اأي�ضاً. وهذا اأ�ضبه باحل�ضول على كل من �ضركتي كوك وبيب�ضي Pepsi وCoke. اإنه اأمر مده�ص 

متاماً. فقد كانت �لهند ب�شكل عام خارج �لر�د�ر حقيقة �آنذ�ك، وهم مل يدركو� �لإمكانيات 

املوجودة فيها، وقد اأدركها �ضاراد فعاًل.

قال �شار�د: »�نظري، هناك مئتا فيلم �شينمائي قيد �لإعد�د يف �لوقت �لر�هن ي�شتند �إىل 

كتب م�شورة للأطفال، مثل فيلم »ڤي كما يف كلمة ڤنديتا« »V for Vendetta«، ولي�ضت لدى 

عامة ال�ضعب اأية فكرة باأن هذه االأفالم مبنية على ق�ض�ص م�ضورة لالأطفال. فهناك »هالك 

�خلارق« بالطبع و»�شوبرمان«، ح�شن، ولكن �لق�ش�س �لأخرى؟ م�شتحيل«.

وقد اأدرك �ضاراد اأنه مل يكن باإمكانه اأن ي�ضتخدم فقط ما ي�ضميه »الو�ضيلة املجانية فعاًل« 

ملجالت االأطفال امل�ضورة لكي يجعل من �ضخ�ضيات معروفة جيداً ل�ضركتي دي.�ضي ومارڤل 

�شخ�شيات هندية مثل »�لرجل �لعنكبوت« �شبايدرمان، لعر�شها يف �شوق هندية مل ت�شتثمر 

بعد، �إل �أنه كان مبقدوره �أي�شاً �أن ياأخذ جملت هندية م�شورة للأطفال و�أفلماً من �لر�شوم 
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 Anime »ملتحركة تتميز باأفكار جديدة ومبتكرة �إىل بقية �لعامل. و�شكل فيلما »�أنيم ومانغا�

and Manga �ضابقة حققت جناحاً كبرياً يف كل بقعة من كوكب االأر�ص. »اإن ما ح�ضل مع 

�ليابان هو منوذج ملا ميكن �أن يح�شل مع �لهند. وقد قامت كوريا باإجناز عمل �أف�شل حتى 

بفيلم »manhwa« »مانهو�« �لذي �أخذ معه كل �لثقافة �لكورية، مبا يف ذلك جنم �لبوب رين، 

Rain، �لذي يعد �لآن موهبة معروفة يف دول �لعامل. لذ�، فاإن ما نعتقده هو �أن �ملجلت 

�مل�شورة للأطفال يجب �أن تكون جزء�ً من حزمة ثقافية كاملة ت�شم �ل�شينما، �ملو�شيقا، 

املو�ضة، كل �ضيء«.

وينظر �ضاراد اإىل �ضركته على اأنها تعمل على جبهة الهند العاملية اجلديدة. وهو مدرك 

بدقة للعوامل املتوافرة يف هذه اللحظة التاريخية من بروز الهند على ال�ضاحة العاملية. وتاأتي 

ق�ضايا الهوية يف �ضلب اهتمامات ال�ضباب حيث ي�ضعى كل جيل اإىل تعريف ع�ضره.

ويطرح �شار�د �شوؤ�ًل باأ�شلوب ل ينتظر �إجابًة قائًل: »�إذن ما هي �ملو�شوعات و�لأفكار 

�ملتد�ولة بني �شباب �لهند؟ هنالك �لكثري من �لقلق ب�شاأن �لعوملة. ويحتل �كت�شاف �لهوية 

جزء�ً من تفكرينا. وعندما �أخذنا �شبايدرمان �إىل �لهند �أردنا �أن ُنظهر �لت�شارب �لقائم ما 

بني �لتقليدي وبني �حلديث، �لطفل �لقادم من �لقرية �لذي يجب عليه �أن يتاأقلم مع حميطه 

يف بومباي، و»مناطق الزمن املزدوج« يف الهند اليوم حينما حتدث التغيريات ب�ضكل �ضريع 

للغاية وال تكون دائماً على امل�ضار ذاته«.

و�ل�شخ�شية �لتي مت �بتكارها بالن�شبة للن�شخة �لهندية من �شبايدرمان �مل�شماة باڤيرت 

پر�بهاكار، هي طفل قروي متخلف جد�ً يلب�س �لدوتي، وهي ثياب �لرجال �لتقليدية يف �لهند 

التي تلتف حول اخل�ضر وال�ضاقني التي اعتاد غاندي اأن يرتديها. وهو ي�ضل اإىل مدينة بومباي 

�لكبرية لللتحاق باملدر�شة. ومثل جموع �أبطال �لأرياف �ل�شذج �لذين �شبقوه، فاإنه يجد نف�شه 

اأُ�ضحوكة ل�ضكان املدن االأكرث حنكة باأمور احلياة، ولكن هذه هي هند القرن احلادي والع�ضرين. 

�أما �لأولد يف �ملدر�شة �لتي يذهب �إليها فهم متطبعون باأفكار �لغرب و�أ�شلوب �حلياة فيه 

ومنقطعون عن �لتو��شل مع �أ�شولهم �لهندية. و�أما �لفتيات �للو�تي يرتدين �شر�ويلت �جلينز 
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�لقلب  �أج�شادهن عارياً مع �شرة مثقوبة، فهن ق�شاة  �أعلى �خل�شر من  �مللت�شقة ويظهرن 

ب�شورة خا�شة، ما عد� و�حدة، بالطبع �لتي تدرك �لقيمة �حلقيقية للبطل.

لتناول  و�شيلة عظيمة  د�ئماً  �مل�شورة للأطفال  »لقد كانت �ملجلت  �شار�د:  يقول يل 

الق�ضايا االجتماعية. اأنت ال ت�ضتطيعني التحدث عنها يف الوقت احلا�ضر، لذا اأنت تفعلني 

ذلك م�شتقبًل عرب ق�ش�س �خليال �لعلمي«. خذي رو�ية X-Men »الرجال املجهولون« فقد 

كانو� يتحدثون عن �لعن�شرية وعن نبذ �ملتحولني. كانو� مبنزلة �ل�شود �لذين عا�شو� يف 

ال�ضتينيات، وال�ضاذين الذين يعي�ضون يف الع�ضر احلايل. كما اأن العلوم واأمور املاورائيات يف 

الهند مرتبطة ببع�ضها ب�ضكل غري مرئي، وق�ض�ص اخليال العلمي ال حتتاج اإىل جهد كبري. 

وذلك كله ياأتي جمتمعاً يف املجالت امل�ضورة لالأطفال.

 MTV و��شتطرد �شار�د قائًل: »�أما بالن�شبة لل�شوق �لهندية فقد دخلتها حمطة تلفزيون

و�ضبكة الر�ضوم املتحركة كارتون نيتوورك Cartoon Netwoork عرب التلفاز، ولكن ما من 

�أحد كان يدخل جمال �لطباعة. ومل يكن هناك من �أحد يف جمال �لن�شر ُيعد برناجماً لتوزيع 

�ملجلت من �أجل جمهورنا. وقد عملت على جعل �شبكة �لتوزيع تنت�شر يف �لهند ثم تو�شعت 

فيها باجتاه �ضنغافورة، ماليزيا وهذا العام اإندوني�ضية«.

ومتتد طموحات �شار�د �إىل ما هو �أبعد من جنوب �آ�شية. »�شوف نقوم �لآن بعك�س �لجتاه 

وال�ضري بعملية ت�ضدير االأعمال الكال�ضيكية واحلكايات اخلرافية والق�ض�ص الهندية اخلالدة، 

 Panchatantra اإىل 
**

 و»بانكاتانرتا«
*

مثل »ر�مايانا« »مهابهار�تا« »رو�يات Jataka جاتاكا«

�لعامل. �إل �أنه �شوف يجب علينا �إعادة تخيل هذه �خلر�فات من �أجل عامل ي�شم من يعجبه 

م�شاهدة �أفلم مثل »بـوكيمون« و»هـاري بوتر«. �إن �لأ�ش�س �لتي ُبني عليها �أبطالنا ر��شخة يف 

تر�ث ومعتقد�ت متميزة وطريقة تفكري خمتلفة جد�ً عن طريقة �لغرب �لذي يتم تعريف 

اأبطاله عربها بو�ضاطة نظرة فل�ضفية م�ضيحية - يهودية. اإذن ماذا يح�ضل يف بلد من مليار 

 * ق�س�س �سغرية ذات مغزى ت�سم مقاطع �سعرية حتكي عن املبادئ الأخالقية, باأل�سنة احليوان. (املرتجمة)

 ** ومعناها خم�سة اأبواب. هي الأ�سل الهندي من اأ�سول كتاب »كليلة ودمنة« يقال: اإن موؤلفها حكيم ُيدعى 

برهمن و�سنو عا�س حوايل العام 300 ميالدية.(املرتجمة)
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اإن�ضان ال يتخلون عن ذاك الرتاث؟ ماذا يعني ذلك؟ �ضوف تكون ق�ض�ضنا متاأ�ضلة يف الرتاث 

الهندي، ولكن عليها اأن تكون ق�ض�ضاً فريدة يف مواجهة الق�ض�ص الغربية التي ما زالت 

ت�ضيطر على ال�ضاحة«.

ويتفق غوثام مع روؤية �ضاراد ب�ضاأن الكيفية التي ميكن بها للمحتوى الهندي اأن ينطلق يف 

الغرب عرب الو�ضائل االإعالمية املخت�ضة بالر�ضوم املتحركة وجمالت االأطفال. وقد اأبلغني اأن 

»�شار�د و�أنا كنا نتفرج على فيلم �أنيم �لياباين، بوكيمون، وعلى جناح فيلم »�لنمر �جلاثم«، 

وفيلم »�لتنني �خلفي«، ونفكر ما �إذ� كان هذ� �ملحتوى �شرق �لآ�شيوي ميكن �أن يكون ناجحاً 

جد�ً يف �أمريكة، ثم مل ل يكون حمتوى هندياً؟ وقد كان و�لدي و�شيخار مقتنعني �أي�شاً �أن �لوقت 

ل بد �أن ياأتي لبتكار حمتوى هندي لي�س من �أجل �لهند فقط، و�إمنا من �أجل �لغرب �أي�شاً«.

�لتقى غوثام و�شار�د معاً و�شكل »�شتوديوهات غوثام« وو�شعا خطة لتقدمي �شخ�شيات 

روائية للكتب والأفالم الر�ضوم املتحركة. وكانا يرغبان بالقيام بالعمل االإبداعي يف الهند، 

وكان لدى �شريكهما �لثالث، �شوري�س �شيتار�مان خلفية ومعلومات و��شعة يف جمال و�شائل 

االإعالم، وكان يعرف يف الواقع كيفية اإن�ضاء �ضتوديو يف الهند وجعله يعمل.

�أذهب كثري�ً  »�إنني  �شاألت غوثام عن عدد �ملر�ت �لتي يذهب فيها �إىل �لهند فاأجاب: 

جد�ً كل �شهرين �أو نحوه، ملدة �أ�شبوع �إىل ع�شرة �أَيام. و�أذهب مرة يف �ل�شنة لق�شاء �شهرين 

متواليني، واأ�ضعر وكاأنني بحاجة اإىل الذهاب بانتظام من اأجل ا�ضتعادة ن�ضاطي. فلي�ص هناك 

من �شيء ي�شبه وجودك د�خل �ل�شتديو. �إنه مثري للغاية. فاأنِت ت�شعرين باأنك و�حدة من 

اأفراد عائلة مديت�ضي«.

و��شتخدم �شار�د هذ� �لت�شبيه ذ�ته عندما حتدثت �إليه بعد �أَ�شابيع قليلة: »كان �شروعنا 

يف �لعمل يف بنغالور �أ�شبه مبخترب لعائلة مديت�شي. فاأنت ت�شعرين وكاأنك موجودة هناك مع 

اأنا�ص يبتكرون وير�ضمون«.

�إن �لت�شبه بعائلة مديت�شي �أمر مثري للهتمام؛ لأن غوثام و�شار�د مثلهما مثل �لكثريين 

من �لهنود �لآخرين، و�لأ�شخا�س من �أ�شل هندي، يوؤمنون فعًل �أن �إحدى �ملظاهر �لتي 
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حتدد ع�ضرنا هي نه�ضة الهند كح�ضور ثقايف و�ضيا�ضي كبري. واإن مهمتهما يف انطالقة هذه 

النه�ضة لي�ضت مقت�ضرة فقط على اإيجاد الو�ضائل للتعبري عن اخلرافات القدمية والرموز 

�لدينية و�لفكرية و�لفنية �لهندية، و�إمنا �أي�شاً لت�شجيع ورعاية �ملو�هب �لهندية �لتي تنتظر 

�أن تتفتح وتوؤتي ثمارها. و�إىل جانب �لإدر�ك و�لروؤية �لثاقبة، يعد �ملال مبنزلة زيت �لت�شحيم 

الالزم لزيادة �ضرعة دوران املحرك االإبداعي، الذي �ضوف يدفع بنه�ضة الهند اإىل االأمام.

يف  ك�شاد�ً  �لهند   تعاين  »ملاذ�  �شاألني  قائًل:  بالإجابة  �تبعه  �شوؤ�ًل  �شار�د  �إيّل  ووجه 

�لإبد�ع؟ �إن ذلك مرتبط باجلانب �لقت�شادي فاأنت عليِك �أن تدفعي �أجور�ً عالية مقابل 

احل�ضول على املوهبة اجليدة واالحتفاظ بها، ومن اأجل اأن تدفعي اأجوراً عالية عليك اأن 

تبيعي بكميات كبرية خارج نطاق �لهند. ولدينا �أ�شخا�س من خرية �لر�شامني ونحن ندفع 

لهم لكات ]�لّلك هو مئة �ألف روپية زهاء 2,500 �ألفني وخم�شمئة دولر�ً[. نحن نحدد املوهبة 

وندفع لأجل �ملوهبة. نحن نريد �أي�شاً �أن نثقف �جليل �لقادم. �إننا نحاول �لعمل مع »�ملعهد 

�لوطني للت�شميم«. �إن �شوري�س يتكلم مع عدد كبري من هذه �ملعاهد من �أجل معاجلة م�شاألة 

ج فنيني ولي�س فنانني. �إنها تقتل �لإبد�ع وما  ندرة �لإبد�ع. فالكليات و�ملعاهد �لهندية ُتَخرِّ

نريده هو �أن يعرف �ل�شباب �أن باإمكانهم توجيه ر�شالة من �شاأنها �أن تغري �لعامل«. ويعرتف 

�شار�د باأنهم يلجوؤون �إىل �لعمل عن طريق �ل�شتعانة بكو�در من �خلارج لإجناز �لعمل. �إل �أنه 

يقول يل: �إنهم يفعلون ذلك«؛ لأنه يتيح �لفر�شة لتدريب �شبابنا �أي�شاً. وهو يعرف �أنه عاجًل 

�أم �آجًل �شوف يتمكن �شخ�س ما يف مكان ما من �إجناز �لعمل بتكاليف �أرخ�س، و�أن �لعقود 

اخلارجية هي يف النهاية طريق م�ضدود.

�إن طموح �شار�د وغوثام طموح ر�ئع: فقد �شرح غوثام: »نحن ل نريد �أن نكون �أف�شل 

ر خارج قارة �آ�شية، نحن نريد �أن نكون �لأف�شل يف �لعامل. و�شوف ن�شتقطب �إىل  عمل ُي�َشدَّ

جانبنا �أف�شل �ملو�هب �ملوجودة يف �خلارج، �شو�ء كانت من مذيعي ن�شر�ت �لأخبار �لقد�مى 

�أو �جلدد«، وقد �حتاجو� �إىل جمع مبلغ مهم من �ملال من �أجل حتقيق ذلك �لهدف.

و�أو�شح غوثام قائًل: »بد�أنا بتق�شي خط �شري ر�أ�س �ملال �ملخاطر«. وركزنا على خط �شري 

�لأ�شدقاء و�لعائلة. ثم جل�شنا �أنا و�شار�د يف �أحد �لأيام وقلنا، �أنظر ما هو فريق �لأحلم 
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بالن�ضبة لنا؟ اإذا ما اأمكننا اإ�ضراك اأي �ضخ�ص يف العامل يف هذا االأمر، فمن �ضوف يكون. 

وكان �ل�شم �لذي ��شتمر يف �لظهور يف �أعلى �لقائمة هو ��شم ريت�شارد بر�ن�شون. لذ� قمت 

فقط بالتقاط �شماعة �لهاتف، و��شتخدمت مزيجاً من مهار�تي ك�شحايف وطرحت كذلك 

بع�س �لأ�شماء للإفادة منها يف هذ� �ل�شياق مثل ��شم و�لدي و�أي�شاً ��شم �شيكار، مما جعل 

م�شاعد بر�ن�شون يقر باأنه كان لدينا �شيء ما رمبا يثري �هتمام �لرجل. و�ت�شل بر�ن�شون بعد 

يومني قائًل: »لقد �أحببت فيلم �ليز�بيث«، وهو �لفيلم �لذي �أخرجه �شيكار كابور ومثلته كيت 

بلن�شيت. »و�أحب �لكتب �لتي �ألفها و�لدك« وذ�ك كان كل �شيء. �إن ريت�شارد خمرتع حقيقي. 

وهو يرى م�شتقبل �لعلمة �لتجارية ل�شركة »فريجن« يف قارة �آ�شية باعتبار �أنها �ملكان �لذي 

يتوجد فيه التطور«.

بعد توقيع �لتفاقية بثمانية �شهور فقط، بد�أت �ل�شركة بعر�س �إ�شد�ر�تها �لأوىل، ثلثة 

، »و�ملر�أة �لثعبان« 
*

كتب م�ضورة لالأطفال مع رتل من ال�ضخ�ضيات اجلديدة، ال�ضادو، ديڤي

تبعتها �شل�شلة �أخرى من هذه �ملجلت با�شم »عودة ر�مايان«. و�شوف يتفرع �مل�شروع �مل�شرتك 

اجلديد اإىل اإنتاج ر�ضوم متحركة، واألعاب، واأفالم �ضينمائية.

ويعي غوثام متاماً حقيقة �لو�شط �ملتكامل لو�شائل �لإعلم. وهو يتنباأ »�أن �ملزيد من 

�لنا�س �شوف يرون �إنتاجنا على جهازهم �خلليوي �أكرث مما يرونه يف كتب من ورق �أو يف دور 

العر�ص. واأن االهتمام يرتكز على اإيجاد �ضخ�ضيات ال تن�ضى، ت�ضتطيع اأن تعمل يف و�ضائل 

�إعلم خمتلفة، �شخ�شيات متاأثرة بالرت�ث �لغني للثقافة �لهندية. وهو يقر« باأن �لأبطال 

�لعظماء للمجلت �مل�شورة للأطفال �لذين نعرفهم ونحبهم جميعنا، لديهم بالتاأكيد تاريخ 

طويل ميتد خم�شني عاماً. �إل �أننا لدينا يف �لهند �أبطال خارقون يعود تاريخهم �إىل خم�شة 

�آلف عام.

وهو ي�ضري اإىل اأن اأكرث حمتوى ثقايف جماعي جناحاً هو اأ�ضا�ضاً اخلرافات القدمية. 

 The Matrix فكلها تدور حول �لقدر، حول �ل�شخ�س �ملختار«، وهو ي�شت�شهد باأفلم مثل«

)امل�ضفوفة( Lord of The Rings )�شيد �خلو�مت( وHarry Potter )هاري بوتر(. »انظر 

�إىل �مل�شهد �لأول من فيلم »�لرجل �لوطو�ط« �أو »بامتان« �جلديد، حيث تبد�أ �لق�شة باأكملها 

*الآلهة الكربى عند الهندو�س (املرتجمة)
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بالرجل �لوطو�ط وهو يقوم باكت�شاب قدر�ته يف �أجو�ء جبال �لتيبت، وهذ� كله معد لتلبية 

الطلب على الق�ض�ص الهندية«.

�أعظم  باعتباره  �نتباهي  �لذي لطاملا كان ي�شرتعي  �لنجوم«  و��شاأله عن فيلم »حرب 

جتربة جلوزيف كامبل يف اإنتاج االأفالم اخلرافية. ويتفق غوثام مع هذا الراأي ب�ضكل تام. 

»�أنت تعلمني �أنني كنت حمظوظاً كثري�ً لأكون قريباً من �ملخرج جورج لوكا�س. فقد كان د�ئماً 

 يف كونه من االأتباع اجلدد لفل�ضفة اليوغي. اإن 
*

وا�ضحاً جداً ب�ضاأن �ضخ�ضية لوك �ضكاي ووكر

 بال�ضبط«. ويخل�ص 
**

يودا )Yoda( بطل �لفيلم و�ل�شخ�شية �لرئي�شية فيه هو مثل �ملاهاري�شي

غوثام �إىل �لقول، وقد بد� وهو يتكلم �أ�شبه كثري�ً باأبيه »هذه مناذج �أ�شلية �أ�شا�شية. هذه 

�أ�شياء متجذرة بعمق د�خل نفو�شنا. ولهذ� �ل�شبب فاإن ما نقوم با�شتثماره من �أفكار وجتارب 

ومعارف �ضوف يحالفه النجاح.

وبعد اال�ضتماع اإىل حديث غوثام و�ضاراد عن ال�ضركة، اأردت اأن اأتو�ضل اإىل معرفة وجهة 

نظر ت�ضوبرا االأكرب �ضناً. وقد ت�ضاءلت ملاذا كان رجل يحمل �ضهادة دكتور يف الطب بنى مهنته 

على �لر�بطة ما بني �لعقل و�لقلب و�ملجيء بالقيم �لروحية �إىل �لغرب، م�شاركاً يف م�شروع 

يتمحور حول املجالت امل�ضورة لالأطفال والر�ضوم املتحركة.

وافق ديباك ت�ضوبرا على لقائي يف مركز ومنتجع ت�ضوبرا قرب �ضاحة تاميز �ضكوير. كان 

�ملدخل مليئاً بكتب �لدكتور ت�شوبر� �لتي تعد من �لكتب �لأكرث رو�جاً. وقادين �شلم لولبي 

نزواًل اإىل باحة املنتجع حيث جعلتني املو�ضيقا الهادئة واالإ�ضاءة اخلافتة، ورائحة البخور، 

�أمتنى لو كان عندي �لوقت لإجر�ء تدليك جل�شمي �أو �خل�شوع لعلج �شـحي هندي.

تقليدي يعتمد على االأع�ضاب وممار�ضة اليوغا وااللتزام بطعام حمدد. وقد تعرفت اإىل 

ت�شوبر� على �لفور. وبعدما رحب بي بحر�رة، دعاين �إىل غرفة مكتب �شغري ولكنه مريح 

وجمهز مبكتب وكر��شي �أثرية هندية مقلدة.

اأ�سطوري يظهر يف �سل�سلة اأفالم حرب النجوم وينجح يف امل�ساعدة على  هي �سخ�سية خرافية ملحارب   * 
الق�ساء على اإمرباطورية املجرات واإحالل نظام »اليوغي اجلديد«. (املرتجمة)

 ** من حكماء الهندو�س.(املرتجمة)
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لقد فاجاأين ديباك ت�شوبر�. فقد كانت لديه روؤية و��شحة متاماً عن �لدعاية �مل�شللة 

املحيطة بحكاية »نه�ضة الهند«. وهذا هو بال�ضبط ال�ضبب وراء م�ضاركته يف املجالت امل�ضورة 

لالأطفال واأفالم الر�ضوم املتحركة التي ت�ضدرها وتنتجها �ضركة ڤريجن.

وقال بلهجة ��شتياء: »نعم، لقد �أ�شبحت بوليوود تلقى �شعبية. وماذ� يف ذلك؟ �إن �لهند 

على و�ضك اأن حتظى باأعداد �ضخمة من اأ�ضحاب املليارات. فماذا يف ذلك؟ وكيف يكون 

يف ذلك فائدة؟ لي�ص هناك من و�ضوح يف كل هذه النه�ضة التي تخ�ص الهند. اإن �ضيئاً ما 

يحدث بالتاأكيد لكن �لهند بلد حتوي تناق�شات حادة. وقد كانت لدى نهرو �لروؤية �لثاقبة 

لإن�شاء عدد من �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية. ونحن نح�شد �لنتائج �لآن. وقد جاء بع�س �خلريجني 

�إىل �لغرب لأنهم كانو� �أغنياء و�أ�شبحو� �أكرث غنى.

ولكن التفاوت يف االأو�ضاع االقت�ضادية ازداد يف الهند. فالغذاء يتعفن يف م�ضتودعات 

تخزين �لب�شائع، بينما يتم ويف  �لوقت نف�شه ت�شدير ثلثني باملئة من �لأغذية �إىل �ل�شرق 

االأو�ضط. حقاً، ما الذي يدعونا لل�ضعور باالرتياح؟«

لقد �شعقت �شر�حة لهذ� �لتقومي �خلطري. فمن �لنادر، و�شط �جللبة �ملعلنة لولدة �لهند 

�أن جتد �شوتاً معار�شاً ل�شيما من جانب �جتماع ناجح جد�ً، ي�شم هنود�ً يف نيويورك. ثم 

حدد ت�ضوبرا ما يحدث يف الهند يف اإطار ال�ضورة العاملية االأكرب.

»�نظري �إن �لعامل يف حالة فو�شى. و�إذ� ما كتب لنا �لبقاء -و�أظن �أن ذلك رمبا يكون 

حد�شاً بعيد�ً- �إذ� ما �شاهدت فيلم �آل غور »�حلقيقة �ملزعجة« عن �لحتبا�س �حلر�ري يف 

العامل، الذي جرى عر�ضه للتو يف دور ال�ضينما، فاإن بنغالدي�ص وفلوريدا ال�ضاحليتني مهددتان 

بالفناء - لذا، اإذا ما كتب لنا البقاء، فاإن علينا اأن ننظر اإىل االأمور االأكرث اأهمية. فالقومية 

مر�ص، وقد اأطلق عليها كري�ضنامورتي* Krishnamurti. ��شم »�لقبلية«، كما �شّبه �ين�شتاين 

�لقومية مبر�س �جلدري.

العالقات  على  وتركيزه  والروحانية  الفل�سفية  بطروحاته  ا�ستهر  معروف  هندي  كاتب   .1895-1986  *  
الإن�سانية واأهمية اإحداث تغيري اإيجابي يف املجتمع واحلاجة اإىل قيام ثورة يف نف�س كل اإن�سان بعيدًا عن 

اأي تاأثري خارجي. (املرتجمة)
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وميثل �ملجتمع يف جزء كبري منه �خلر�فات �لقدمية �لتي يعي�شها. �أما �ل�شبب �لذي 

يجعلني متحم�ضاً ب�ضاأن مو�ضوع �ضركة »ڤريجن« واالأطفال، وال�ضبب الذي يقف وراء دعمنا 

لهم �أنا و�شيكار فهو �أننا نحتاج �إىل �بتكار خر�فات و�أ�شاطري جديدة لل�شعوب، نحتاج �إىل 

خميلة جديدة، �إىل �إبد�ع جديد، و�أنا �أوؤيده يف ذلك من كل قلبي، لي�س �نطلقاً من �ملبد�أ 

القومي، ولكن الأننا بحاجة اإىل مواد اأولية جديدة من اأجل عملية التخيل، مواد جتتاز احلدود 

�لقومية، ويجري تد�ولها عرب خمتلف بقاع �لأر�س. ويقول �شيكار: »�إذ� ما مت نزع قناع »�لرجل 

العنكبوت« �ضبايدرمان يوماً ما، وجرى الك�ضف عن كونه �ضينياً، ف�ضيكون ذلك اأمراً جيداً«.

وترت�شخ لدى �شار�د ديڤار�جان وب�شكل �أكرب، �لفكرة �لتي ترتكز حول نوعية �لثقافة 

�لهندية، �لتي �شت�شهم ب�شكل خا�س يف �بتكار هذه �مليثولوجيا. فمن جهة، �شيقوم فريق �شركة 

ڤريجن با�شتلهام �أ�شاطريهم من مري�ث ثقايف عمره خم�شة �آلف عام؛ ومن جهة �أخرى، 

يقول �شار�د: �شيحدث �لنفجار �لثقايف �لهندي ب�شكل �أ�شرع من �أي �نفجار �آخر ر�أيناه. 

و�شوف يحركه �ل�شباب �لهندي و�لو�شائل و�لآليات �لتي ميتلكونها وكلها مرتبطة بالإنرتنت. 

ويقوم �شيكار، وديباك وغوثام ببناء �شخ�شيات جديدة متعددة �مل�شتويات و�لوجوه يف فيلم 

»عودة ر�مايان«. وقد كانت �لهند تاريخياً ثقافة تطرح �أ�شئلة تقليدية: ما هي �لهندو�شية 

وماهي ديانات �ل�شرق وعلومه �لفل�شفية؟ �إنها ت�شكل مطلب �لباحث عنها، �إنها ت�شكل منطلقاً 

للتفكري بالن�ضبة لك«.

اإن التفكري هو يف النهاية ما يرغب فريق �ضركة ڤريجن اأن ي�ضجع عليه جمهوره ويلهمه 

لكي يفعله. ويرى ديباك ت�ضوبرا يف هذا االأمر مهمة م�ضتعجلة وح�ضا�ضة. »فقد كانت ردود 

�لفعل على هجمات �حلادي ع�شر من �أيلول مبنزلة ق�شور �شخم يف �ملخيلة. ونحن بحاجة �إىل 

تفهم �لأو�شاع و�لظروف �ملحيطة. و�لتكنولوجيا �لتي لتقرتن بال�شياق �لعام تكون خطرية 

جد�ً. وقد �شنحت يل �لفر�شة موؤخر�ً للتحدث يف مبنى وز�رة �لدفاع �لأمريكية )�لبنتاغون( 

فقلت لهم: �إِن �آلة �شغرية كهذه - ورفعت جهاز �لرتيو �لذي يخ�شني �شوف تكون لها �لقوة يف 

�أثناء ع�شر �شنو�ت لتدمري �لوليات �ملتحدة«. وهذ� يخيفني. و�أنهى حديثه قائًل: »ل ميكننا 

�أن نتحمل �أن تخذلنا �ملخيلة وتخيب �آمالنا مرة ثانية«.
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اإمرباطورية ترفيهية هندية

هناك جمال و�حد تولت فيه �أمريكة قيادة �لعامل من دون منازع هو جمال �لثقافة 

ال�ضعبية. وكانت الواليات املتحدة، �ضواء يف قطاع ال�ضينما واملو�ضيقا والتلفاز، اأم االإنرتنت 

هي �لر�ئدة يف حتديد �لجتاه �لعاملي يف هذ� �ل�شياق. وينظر �لأمريكيون -وغريهم من 

اأنحاء العامل- اإىل �ضيطرة اأمريكة على االإعالم العاملي وعلى االإنتاج الفني الرتفيهي على 

مدى عقود، على �أنه �أمر م�شلَّم به. �إنه �أحد �لأ�شباب �لتي جعلت �لوليات �ملتحدة متار�س 

تاأثرياً ملحوظاً على اأجيال من االأعداء واحللفاء على حد �ضواء. 

وهنالك عامالن اثنان يدفعان بقطب التاأثري هذا بعيداً عن الواليات املتحدة، باجتاه 

قارة �آ�شية. فقد تردت ب�شدة �شمعة �أمريكة كمجتمع مفتوح، برموزه �لجتماعية و�لثقافية 

بفعل �لنهيار �حلا�شل يف �لعر�ق و�لدعاء�ت �لقائمة حول ممار�شة �أعمال تعذيب وما ُن�شر 

من �شور عن فظائع �لتعذيب، و�لعقابيل �ملدمرة لإع�شار كاترينا - �لتي بثت �شورها يف 

�أنحاء �لعامل. ويف �لوقت نف�شه، فاإن �حليوية �ملذهلة �لذي متيز �لأنظمة �لقت�شادية يف 

�آ�شية، ونهو�س �أكرب دولتني عملقتني يف �لعامل، �لهند و�ل�شني، ي�شكلن عو�مل �إيجابية 

�أ�شو�ق  ت�شهم يف حتفيز �مللكات �لإبد�عية وجذب �ل�شتثمار نحو ما ُين�شىء ب�شفته �أكرب 

�لأعمال �لفنية �لرتفيهية وو�شائل �لإعلم �لتي عرفها �لعامل على �لإطلق. �إ�شافة �إىل ذلك 

فاإن مكانة �لهند بو�شفها دميقر�طية متعددة �لثقافات وزعيمة للعامل �لنامي متنحها �شلطة 

�أدبية لإيجاد ما يو�فق �نت�شارها �لثقايف. ويتوق �ملو�طنون �لهنود �إىل تاأكيد هذه �لعنا�شر 

�لأ�شا�شية ملا ي�شميها جوزيف ناي �لقوة �للينة، قوة �لإقناع، قوة جعل �لآخرين يرغبون يف 

�لقيام مبا ترغب �أنت �أن يقومو� به.

ويتوقع اأن تنمو �ضناعة االأعمال الفنية الرتفيهية العاملية اإىل )1.8( تريليون دوالر بحلول 

النه�ضة  تت�ضبب  ذلك  غ�ضون  ويف  �ضنوياً.  باملئة   )6( من  اأكرث  تبلغ  بزيادة   ،)2009( عام 

التي ت�ضهدها الهند وال�ضني بوجود االأعداد الهائلة من ال�ضكان ال�ضباب فيهما والطبقات 

املتو�ضطة التي حتقق تو�ضعاً �ضريعاً، يف اإحداث حتول يف بنيان االقت�ضاد العاملي باجتاه قارة 

�آ�شية. وتتهافت و�شائل �لإعلم �لأمريكية و�شركات �إنتاج �لأعمال �لفنية �لرتفيهية من �أجل 
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�لدخول �إىل هذه �لأ�شو�ق. وبحلول عام )2015( �ضوف ياأتي )70( باملئة من عائدات العامل من 

�لو�شائل �لإعلمية و�لأعمال �لفنية �لرتفيهية، من قارة �آ�شية. و�شوف ت�شكل �لهند، باقت�شاد 

األهبته طفرة يف اال�ضتهالك واأكرث �ضعوب العامل �ضباباً، �ضوف ت�ضكل ن�ضف هذه الن�ضبة، اأي 

.
)51(

اأكرث من ثلث االإجمايل العاملي

»ميتلك �لهنود ميزة هائلة على و�شائل �لإعلم �لغربية؛ لأن كل �شيء ياأتي �إىل هناك 

وجمهور ال�ضباب يحب كل �ضيء«. هذا ما يجادل به اميتاف كول، وهو منتج اأفالم �ضينمائية 

يقيم يف مدينة مانهاتن بالوليات �ملتحدة، وكان قد عمل يف �لهند وجمع �أكرث من مليون 

دولر لإنتاج فيلم عن رو�ية مرتجمة للكاتب جومبا لهريي �لفائز بجائزة »�لبوليتزر« عن 

جمموعته �لق�ش�شية �لق�شرية وعنو�نها »مف�شر �لعلل«. وقد يكون هندياً �أو من �ل�شرق 

�لأو�شط �أو �أياً كان، فهم ل يكرتثون، �إنهم يحبونه. �إنه �نفتاح مذهل. �أما يف �لغرب، فيتل�شى 

�لقدمي لإف�شاح �ملجال �أمام �جلديد. ويف �لهند يعمل �جلديد بجد للكت�شاب من �لقدمي. 

وقد داأب بيل رويدي نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة حمطة MTV ورئي�ص حمطة MTV الدولية 

على �لقول: »�إن ثقافة �شباب �لهند هي م�شتقبل ثقافة مو�شيقى �لبوب«. وهو �أعلم بذلك. و�أنا 

�أعتقد �أن ذ�ك هو �ل�شبب ور�ء ذلك �لنفتاح �لذي يبديه �ل�شباب �لهندي، وكيفية متكنهم 

من ف�شل خمتلف �لأ�شياء و�ملو�شوعات من خمتلف �لأماكن«.

وت�شكل �لهند �أكرث من �شوق مربحة بالن�شبة للمحتوى �لأمريكي. فهي �أمة ن�شطة تركز 

اهتمامها ب�ضكل فريد على و�ضائل االإعالم وعلى االأعمال الفنية الرتفيهية يف الع�ضر الرقمي، 

وقد حباها �هلل تعاىل �أحد �أغنى �ملوروثاث �لثقافية يف �لعامل، وهي على تو��شل مع �شعب 

يحقق جناحاً مزدهراً يف اأرا�ضي ال�ضتات. وقد �ضاألت توم فري�ضتون هل كان يعتقد اأن باإمكان 

�لأعمال �لفنية �لرتفيهية �لهندية �أن تكون لها �لنوعية ذ�تها من �لتاأثري �لدويل �لذي تنعم 

به االأعمال الرتفيهية الفنية االأمريكية؟

فاأجاب: »مل يكن لديك حمتوى �إبد�عي ياأخذ �جتاهاً ينطلق �إىل �لعاملية فعًل من 

�أي مكان �آخر غري �لوليات �ملتحدة، �إل �أنه �شوف يحدث يف �لهند. وللغة علقة كبرية 

بذلك. و�لإنكليزية هي لغة ت�شافر وتقطع م�شافات نوعاً ما، وكل �شيء �آخر �شوف يظل 
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»د�ر�ً لل�شينما تعر�س �أفلماً �أجنبية«. فاملخرجون �لهنود �شارو� �أكرث حنكة وذكاء، وهم 

يك�شبون �أمو�ًل �أكرث. وقريباً �شيمتلكون �ملال ل�شتري�د ممثلني، �لأمر �لذي �أعتقد �أنهم 

�شوف يفعلونه. �إذن، �شوف ترين ممثلني �أمريكيني يف �أفلم هندية. وذلك �شوف يكون 

الفتاً لالنتباه«.

�إنني �أتخيل �ملمثلة �شكارليت جوهان�شون �أو �ملمثل بر�د بيت، وهما ميثلن �أمام �شاهروخ 

خان �أو پر�يتي زينتا يف فيلم هندي. وهي لي�شت بفكرة بعيدة �لحتمال. فقد �شاركت �ملمثلة 

�ل�شقر�ء ذ�تها و�لربيطانية ذ�تها �ألي�س باتن، �بنة �حلاكم �ل�شابق ملدينة هونغ كونغ، كري�س 

باتن، يف فيلم Rang De Bassanti الذي حقق جناحاً باهراً يف عام )2005(. وتعلمت األي�ص 

�للغة �لهندية لأد�ء دورها حيث حتدثتها بطلقة يف �لفيلم فاأده�شت و�شحرت جماهري 

�حل�شور. وبعد �شنو�ت من جعل من كنت �أحتاور معهم من �لهنود يتفاعلون با�شتغر�ب حينما 

�أتوجه �إليهم باحلديث باللغة �لهندية وي�شاألونني: �ل�شيدة تعمل يف �ل�شلك �لدبلوما�شي، �ألي�س 

كذلك؟ ولقد مررت بتجربة ممتعة مل �أعهدها �شابقاً يف �لعام �ملا�شي، متثلت يف قيام �شائقي 

�شيار�ت �لأجرة و�لبائعني يف �شو�رع �لهند ب�شوؤ�يل بالهندية وهم يبت�شمون »�أوه، �أ�شعر وكاأنني 

موجود يف فيلم Rang De Bassanti با�شتماعي �إليِك!«

وتعد و�ضائل االإعالم االإلكرتونية قوة فاعلة البتكار املجتمعات املحلية املوجود يف املخيلة. 

واإذا ما كان هناك من �ضيء يعد جمتمعاً عاملياً، فمن املوؤكد اأنه جمتمع عاملي لل�ضباب. ويتلهف 

�ل�شباب �لهندي على �إدر�ك �إمكاناتهم و�إمكانات بلدهم. وهم يتو��شلون مع �لإنرتنت بطموح 

هائل وثقة عظيمة. وكما قال يل ميتاڤ كول: »يريد �لهنود �لآن �أن يتولو� قيادة �لأمر برمته. 

وباإمكاين �أن �أتذكر �شيدة كانت تعمل يف جمال �لإخر�ج مع حمطة MTV الهند عندما كنت 

�أعمل على �إعد�د �شريط ڤيديو لها، وهي تقول يل: �إِن ما كان يبحث عنه �شايرو�س �و�شيد�ر، 

�ملخرج �ملبدع �آنذ�ك يف فرع �ملحطة يف �لهند، هو »�لأحدث« �لأكرث �إثارة للهتمام؛ �ميتاڤ 

نحن نحتاج اإىل مزيد من »االأحدث« ويف كل مرة كانت تقولها، كانت يدها �ضتنخف�ص لتهوي 

ب�شربة قاطعة. »�جعله »�لأحدث« �إنني �أقول لك: �إِن ذلك هو �ملكان �لذي �شوف ياأتي منه 

»�لأحدث«. �إنه �شياأتي من �لهند ومن باقي �أنحاء قارة �آ�شية«.
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العالمات التجارية يف الهند

تتطور �آلية �لإعلن يف �لهند بال�شرعة نف�شها �لتي تتطور فيها و�شائل �لإعلم �لتي تروج 

لعر�س �لإعلنات. فقد تعلمت �ل�شركات �لتي متلك م�شالح يف �أكرث من دولة وب�شرعة، 

اأنها ولكي تبيع منتجاتها اإىل امل�ضتهلكني الهنود، فاإنه �ضوف يجب عليها اأن جتعلها هندية. 

وعلى �لعك�س من ذلك فاإن �ل�شركات �لهندية تعمل على ربط منتجاتها مبقايي�س �جلودة 

�لغربية: �إما مع ما يطلق عليه عموماً �لهندي �لعاملي -�إن�شان ذو ثقافة عالية، عاملي �لنتماء 

و�لتفكري ي�شعر بالر�حة يف بومباي، مثلما ي�شعر بالر�حة يف نيويورك �أو لندن- �أو مع قيم 

هندية تقليدية. ويف �أي من �حلالتني فاإنه يتم طرح �ملنتج للبيع عن طريق �ملبالغة يف �لرتويج 

ملو��شفاته، باعتباره يتيح للم�شتهلك �ملرور بتجربة توؤكد على �لفور ��شتقامته �لثقافية بو�شفه 

هندياً، وحتتفي بو�شوله �إىل عامل �لرخاء و�لتطور �لغربي. وحتقق �لإعلنات �خلا�شة 

مبنتجات متنوعة بتنوع قهوة »�لن�شكافيه« Nescafé اجلاهزة، وثياب الرجال التي حتمل 

العالمة التجارية »رميوند« Raymond، حتقق هذا املزيج، وغالباً ما ترتافق مع �ضوت مهذب 

لرجل يتحدث بلهجة �أبناء �لطبقة �لعليا �لهندية، ومن دون �أخطاء ود�ئماً بلهجة بريطانية 

جد�ً، و�إمنا مع �لأ�شلوب �ل�شحيح متاماً للإيقاع �خلفيف.

 �لتقليدي بالكتفاء �لذ�تي �لهندي �لذي مت 
*Swadeshi »احتفى مفهوم »ال�ضوادي�ضي

حتقيقه عرب �لت�شحية بال�شتهلك �لغربي. وكان �لآلف من �لهنود بقيادة �ملهامتا غاندي، 

قد عمدو� �إىل �لتخل�س من ثيابهم �مل�شتوردة، و�أحرقوها يف نري�ن كبرية حاكت حما�شة 

امل�ضاعر الوطنية املتقدة وهي تكت�ضح البالد. واأ�ضبح القما�ص القطني املن�ضوج يدوياً على 

النول امل�ضمى »كادي« Khadi الن�ضيج املف�ضل للبا�ص الهندي. وكان البد من رف�ص التكنولوجيا 

�لأجنبية ب�شكل بارز وتام و�ملتمثلة يف �آلت �لن�شيج �لكهربائية، و�ملنتجات �لأجنبية �ملتمثلة يف 

�لثياب �جلاهزة. وكان دولب �لغزل �لذي كان يعمل عليه غاندي يومياً لإنتاج خيوط �لغزل 

 * ومعناها الكتفاء الذاتي. وقد باتت حركة تدعو اإىل تعزيز مفهوم غاندي عن ال�ستقالل الوطني وت�سجيع 
القروية.  ال�سناعات  يف  العمل  عن  العاطلني  وا�ستيعاب  الأجنبية  الب�سائع  ومقاطعة  املحلية  ال�سناعة 

(املرتجمة)
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اليدوية، مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً جداًً با�ضتقالل الهند اإىل درجة اأنه كان مو�ضوعاً يف منت�ضف 

.
*Ashoka »علم �لدولة �جلديدة، حيث مت ��شتبد�له يف �لدقيقة �لأخرية بدولب »�أ�شوكا

�أما �ليوم فقد تغري كل �شيء. فالهند ترى نف�شها �لآن وقد باتت مهمة ومفيدة متاماً، 

ولها قيمتها عرب تقبلها واإتقانها ل�ضناعة التكنولوجيا واملنتجات االأجنبية، بطريقة مماثلة 

كثري�ً ملا حدث مع ح�شود �لغز�ة �لقدماء �لذين جاوؤو� لغزو �لبلد، فوقعو� �أ�شرى ل�شحرها 

بداًل من ذلك. واإن ما تتميز به الهند من فطنة وذكاء حاد يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

و�لبتكار �لعلمي، قادها �إىل و�جهة �لأبحاث و�لتنمية، هو مثال جيد على هذ�. وي�شعر 

�لهنود بفخر عظيم كونهم ي�شتطيعون �أن يرتقو� لي�س فقط �إىل م�شتوى �ملقايي�س �لعاملية 

و�إمنا حتى �أن يتفوقو� عليها يف بع�س �حلالت. ولأنه جرى �إجناز �لكثري جد�ً يف وقت 

قليل جداً، فاإن ال�ضعب الهندي لديه اإميان جديد باالإمكانيات والطاقات  غرياملحدودة 

لبلده، وهو يلحظ »بر�شا بالغ« �أن �لعامل مينح �لهند �أخري�ً نوع �لهتمام �لذي ت�شتحقه. 

وتنعك�ص هذه امل�ضاعر وتتعزز بفعل مايراه امل�ضاهدون الهنود على �ضا�ضة التلفاز. وقد 

�هتمت �ملوؤ�ش�شات �ل�شناعية �لإعلمية و�لرتفيهية مبا يف ذلك �ملوؤ�ش�شات �مل�شاحبة لها 

�ملخت�شة بالإعلن و�لت�شويق، �هتمت ب�شدة فجاأة ب�شعور �لهند �جلديد بثقتها بامل�شتقبل: 

وهي حتتفي به وت�ضجعه.

كذلك ان�ضمت ال�ضحافة املكتوبة يف الهند اإىل البحث عن امل�ضروعات الناجحة املريحة، 

وقامت يف بع�س �حلالت برمي تاريخ �شاطع من �لتقارير و�لتحقيقات و�لتحليلت �مل�شتقلة 

املمتازة من اأجل مالحقة عائد االإعالنات. ومل تكن هناك من جمموعة لو�ضائل االإعالم 

املطبوعة اأكرث اإجراماً بهذا ال�ضاأن من جمموعة »بينيت« و»كوملن« النا�ضرة ل�ضحيفة »تاميز 

اوف انديا« »Times of India«. وحتتل �ندو جاين، وهي ربة �لعائلة �لتي متتلك هذه �ملجموعة 

املربحة للغاية، التي تدار ب�ضكل رئي�ص من قبل ولديها االثنني، حتتل حالياً مرتبة دائمة يف 

قائمة �أ�شحاب �ملليار�ت �لتي ت�شدرها جملة »فورب�س«. وهي متتلك �شايف حقوق ملكية معلن 

* 232-273 ق.م اأعظم اإمرباطور حكم �سبه القارة الهندية. ويرمز الدولب الذي ي�سم اأربعة ع�سر ق�سيبًا 
معدنيًا اإىل ما ُيعرف بالدارما, ال�سريعة الأزلية الهندو�سية وتعاليم بوذا ومفهوم الف�سيلة وال�سدق.
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قيمته )1.7( مليار دوالر. وقد جمعت جزءاً لي�ص بالقليل من ثروتها الهائلة عن طريق حتويل 

مطبوعاتها اإىل و�ضائل فاعلة للدعاية واالإعالن.

وقد اأبلغني ناري�ص فرينانديز Naresh Fernandes، رئي�س حترير طبعة جملة »تامي 

 »Times of India« التي ت�ضدر يف بومباي الذي اعتاد العمل لدى �ضحيفة Time Out»اوت

اأن �ضحيفة »تاميز اأوف انديا« م�ضوؤولة بالفعل عن اإعطاء �ضورة م�ضطنعة عن هذه املدينة 

و�أنت تعلمني، �أنه �شيء من نوعية ما ين�شر يف »�ل�شفحة رقم 3«. فقد كانت هناك زيادة 

م�شت�شرية على نطاق و��شع يف �ل�شحف �لهندية لق�شم �أخبار �ملجتمع يف »�ل�شفحة 3« اإىل 

حد اأنه من ال�ضعب احل�ضول على اأي معلومات عن الهند، واأقل جداً عن العامل، عرب قراءة 

هذه ال�ضفحات التي تركز على احلفالت وال�ضينما وجنوم االإعالم و�ضخ�ضيات املجتمع.

ومل تكن ال�ضحافة التي تعطيك انطباعاً مريحاً عن الهند مقت�ضرة على املطبوعات 

الهندية ففي عام 2006، اأعلنت اأغلفة املجالت يف اأنحاء العامل بكل فخر عن »نه�ضة الهند« 

و»�ضركة الهند املتحدة«، و»الهند اجلديدة« واأ�ضبحت الهند اجلديدة، ح�ضناً، اأنباًء.

�إن هذه �لهند �جلديدة �خلا�شة بطبقة ��شتهلكية متمكنة مت�شك بلحظتها �مل�شرقة يف 

�لتاريخ عرب ثورة تكنولوجيا �ملعلومات هي �إىل درجة ما، هنٌد �خرتعتها و�شائل �لإعلم. �إن 

مقدرة �لهند �جلديدة على �إبر�ز �شورة �إيجابية عن نف�شها خارج حدودها، وعلى �ل�شا�شات 

ود�خل وعي �لنا�س يف �أرجاء �لأر�س قد حتققت، على نحو لي�س ب�شئيل، عن طريق �لتخطيط. 

ويتم �إجناز ذلك باأخذ جزء من �لق�شة -ق�شة هنٍد �أغنى و�أذكى و�أكرث قوة ونفوذ�ً تغدو 

اأكرث �ضبهاً بالغرب- وحتويله اإىل الق�ضة الكاملة. والنتيجة هي �ضورة حم�ضنة ظاهرياً للهند 

حيث يجري الت�ضرت على احلقائق االأقل جاذبية للفقر امل�ضتوطن فيها، ووباء االإيدز املتف�ضي، 

والكارثة البيئية، والُبنى التحتية الريفية املنهارة، يجري الت�ضرت عليها ب�ضكل �ضهل، اإن مل 

يكن جتاهلها متاماً.

والنقطة املهمة يف املو�ضوع هي لي�ضت اأن الهند اجلديدة غري موجودة. هي موجودة، 

وهي �شدقاً مثرية للهتمام وطافحة بالإمكانيات. �إل �أنه من غري �ملعقول �أن تكون �لهند 

القدمية ميتة وغري موجودة. فالهنود يتحدثون بحرية عما ي�ضمونه ببلدين ا�ضمهما الهند، 
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وغالباً ما ي�ضريون اإىل الهند اجلديدة با�ضمها االإنكليزي »India«، والهند القدمية با�ضمها 

الهندي بهارات »Bharat«. و�لهند هي ما يتم متجيده يف و�شائل �لإعلم بينما يتم �لدفع 

باحلقائق �لثابتة ب�شورة ل تدعو للرتياح لبهار�ت، بعيد�ً عن �ل�شا�شة وخارج �لعناوين 

�ملليني  عذ�بات  ومن  �خلطرية  �مل�شكلت  من  هائل  كم  من  جاعلة  للأنباء،  �لرئي�شة 

من اأبناء ال�ضـعب الهـندي غري مرئية فعلياً. اإن �ضور االأميني من الهنود الذين يعي�ضون 

م�ضتوى معي�ضة لـي�ص باأفـ�ضل من ذلك املوجود يف �ضبه ال�ضحراء االإفريقية ال جتتذب 

�ل�شتثمار �لأجنبي �ملبـا�شر، ولكن �شور �لفنيني من �ل�شباب بهيئتهم �لنظيفة وذقونهم 

احلليقة املوجودين يف فنـاءات جـامعات تكنولوجيا املعلومات امل�ضادة على طراز جامعات 

كاليفورنيا، تفعل ذلك.

وتلعب اإن الطرقات ال�ضريعة اجلديدة مع القليل من �ضيارات ال�ضالون االأمريكية الالمعة، 

�لتي تنطلق عليها ب�شرعة فائقة دور�ً يف جعل �لهند معروفة للم�شتثمرين و�لقر�ء يف �لغرب. 

وُتكذب هذه �ل�شورة �لع�شرية طرقات و�شو�رع �ملدينة �ملختنقة، حيث تتز�حم �أعد�د غفرية 

من ال�ضيارات وال�ضاحنات مع امل�ضاة وراكبي الدراجات الهوائية والعربات اخل�ضبية التي 

جترها �لثري�ن �ملخ�شية، و�جلمال، و�لأح�شنة �أو �لنا�س.

ويتم متييز �لهند �جلديدة وت�شويقها ب�شكل بارع جد�ً �إىل جمهور دويل عن طريق موؤ�ش�شة 

 Indiaا«IBEF» اأن�ضاف العالمات التجارية الهندية. ووفقاً للن�ضرة اخلا�ضة باملوؤ�ض�ضة، فاإن

Brand Equity Foundation هي عبارة عن �شر�كة عامة - خا�شة ما بني وز�رة �لتجارة 

الرئي�ص للموؤ�ض�ضة هو  الهندية. والهدف  ال�ضناعات  الهند، واحتاد  وال�ضناعة، وحكومة 

تكوين �آر�ء �قت�شادية �إيجابية عن �لهند عاملياً«. وتدرك �حلكومة �لهندية وروؤ�شاء �ملوؤ�ش�شات 

و�ل�شركات �لتجارية متاماً باأن �لآر�ء لها �أهميتها ل�شيما يف �قت�شاد �ملعرفة، �لذي ي�شهد 

�هتماماً �إعلمياً مكثفاًَ. وتهدف »IBEF« اإىل الرتكيز على االأمور االإيجابية عندما يتعلق االأمر 

بالآر�ء �لعاملية حول �لهند. وقد كان �أكرث �لنجاحات روعة �لتي حققتها »IBEF« حتى تاريخه 

بالتاأكيد، واإ�ضهامها يف العر�ص الباهر الذي اأقامته اأمام االجتماع ال�ضنوي لالأع�ضاء فائقي 

الرثاء والنفوذ للمنتدى االقت�ضادي العاملي، الذي عقد يف مدينة داڤو�ص ب�ضوي�ضرا العام 
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�ملا�شي. وقد �شعق �حلا�شرون بلوحات �لإعلنات وهي تعلن عن �لهند: »�أ�شرع دميقر�طية 

للأ�شو�ق �حلرة منو�ً يف �لعامل«. وعندما دخلو� �إىل غرفهم يف �لفندق ُقدمت لهم �أجهزة »�آي 

بود« من باب �ل�شيافة، حمّملة باأغاٍن هندية معروفة مع �شال من ن�شيج �لبا�شمينا �ل�شويف، 

جماناً. وكان �ل�شتعر��س �مل�شرحي �لر�ئع �لذي مت �إخر�جه على منط �أ�شلوب بوليوود �جلانب 

�لأبرز يف �لفقرة �لرتفيهية للجتماع، ومت باعتز�ز �لإعلن عن نه�شة �لهند �إىل نخبة �لعامل 

�لتي كانت وفق كل �لرو�يات مفتونة مبا �شاهدته.

اإ�ضراب  عن  االإعالن  اأيام  عدة  بعد  جرى  فقد  ومبا�ضراً.  حاداً  بهارات  فعل  رد  وجاء 

نظمه عمال �ملطار�ت �لرئي�شة يف �لهند، مما �أدى �إىل توقف �لرحلت �جلوية د�خل �لبلد 

وخارجها على نحو �شّكل �شغطاً كبري�ً، و��شت�شافة �مل�شافرين يف مر�حي�س طافحة تفوح منها 

�لرو�ئح �لكريهة مع �شاعات طويلة من �لنتظار. وح�شب تعبري �أناند ماهيندر� يف حديثه فاإن 

�لنا�س يهبطون يف مطار بومباي للمرة �لأوىل يف حياتهم مم�شكني بن�شخة من كتاب »�لعامل 

م�شطح« �لذي قروؤوه للإعد�د لرحلتهم �إىل �لهند، وقبل �أن يكونو� قد نزلو� من �لطائرة 

ي�شاهدون �لأحياء �لفقرية �لقذرة �ملكتظة بال�شكان متتد حتتهم ويفكرون »ياه، �أية �شفحة 

كانت تت�شمن ذلك؟ لقد فاتتني قر�ءة ذ�ك �جلزء«. و�أنا �أقول لرجال �لأعمال �لز�ئرين: �إن 

االأكرث اأهمية من كل �ضيء هو اأن الرتكيبة الذهنية وطريقة التفكري هي التي تغريت يف الهند. 

و�لباقي �شوف يتلو«. ويعلم �أناند �أنه يبالغ عندما يروي هذه �لطرفة. فمن �لو��شح �أن هناك 

ما هو �أكرث من طريقة �لتفكري �لذي يتغري. هناك و�قع قائم خلف �لدعاية �مل�شللة. �إل �أنه 

وغريه من كبار روؤ�ضاء ال�ضركات التجارية الهنود يعرفون اأي�ضاً مدى ما يجب بذله من جهد 

اأكرب من اأجل ردم الهوة ما بني واقع الهند و�ضورتها اجلديدة.

وبعد مرور ع�شر�ت �ل�شنني من حتمل عبء �خلجل من كونهم ينتمون �إىل بلد فقري، 

ي�شعرون  �ل�شتات  دول  يف  �لهنود  ونظر�ئهم  �لهندية  �لنخبة  �أفر�د  من  �لعديد  �أ�شبح 

بالرتياح لتوفر ق�شة جيدة لديهم يروونها عن �لهند. �إِنهم ي�شعرون ب�شعادة عارمة �إز�ء 

�حتمال �أن ت�شبح �لهند لعباً عاملياً غنياً وقوياً ملناف�شة �لوليات �ملتحدة و�ل�شني. وهم 

ي�ضيقون ذرعاً بالفقراء.
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وي�شعر �لكثريون �أن �لوقت قد حان لكي تتعافى �لهند، وهي �إحدى �أعظم �حل�شار�ت يف 

العامل، من ال�ضرر الفظيع الذي حلقها من جراء عملية ا�ضتعمارها واأن تطالب با�ضتعادة 

مكانتها �ل�شحيحة بني �لأمم �لعظيمة يف �لعامل. و�لهنود هم من بني �أكرث �ل�شعوب �إمياناً 

بقوميتهم ممن �شادفتهم يف حياة �لأ�شفار �لتي ق�شيتها جاعلني حتى من �لأمريكيني �لذين 

يلوحون بالأعلم، يبدون �أ�شخا�شاً وطنيني لهم وزن �شئيل. وكلمة وطنية باللغة �لهندية 

تقابلها كلمة deshprem، حب الوطن، ويتفاعل الهنود عاطفياً مع كل من النجاحات التي 

حتققها بلدهم وجتاه �أية �إهانة �أو حتقري ملحوظ يرونه. وي�شعر �لهنود بفقر �لهند على �أنه 

�أق�شى �إذلل ي�شيبهم، وي�شلب �لأمة مكانتها �ل�شحيحة كقوة عاملية، وهو تذكري باٍق للظلم 

�ل�شتعماري �لذي نهب �لبلد �أثناء مدة �حلكم �لربيطاين للهند. ولدى �لهنود �إميان عميق 

باأنهم، وبوجود جمال مت�شاٍو للمناف�شة، ي�شتطيعون �أن يهزمو� �لغرب با�شتخد�م �لو�شائل 

نف�ضها التي ي�ضتخدمها.

جائزة  لنيل  املر�ضح   Lagaan »لغاآن«  فيلم  ر�شالة  �أ�شا�شي،  وب�شكل  هذه  كانت  وقد 

االأكادميية لعام 2002، الذي روى حكاية جمموعة من القرويني الهنود الفقراء الذين 

يهزمون �أ�شيادهم �لربيطانيني بكل معنى �لكلمة وبو�شائلهم هم: لعبة �لكريكيت. ويك�شب 

رئي�س �لفريق �لهندي، �لذي يوؤدي دوره �ملمثل �آمريخان لي�س �للعبة فقط، و�إمنا يك�شب �أي�شاً 

قلب �مر�أة �إِنكليزية �شابة جميلة تعلمه قو�عد �للعبة ب�شكل �شري، �إل �أنه ي�شدها من �أجل 

فتاة هندية جميلة من القرية.

حماولة ال�ضيطرة على ال�ضحافة

هذا ال يعني اأن ال�ضحافة التي جتري حتقيقات ناجحة جداً غري موجودة يف الهند. 

ففي �شهر �آذ�ر من عام )2001(، هزت �ضحيفة »تيلكا« Tehelka االأ�ضبوعية البالد عندما 

ن�ضرت ن�ص اأ�ضرطة ت�ضجيل اأعدها �ضراً اثنان من مرا�ضليها هما انريودها بهالل وماثيو 

امل�ضتويات يف  اأعلى  �ضاموئيل، وهي تظهر عمليات قب�ص ر�ضاوى يف وزارة الدفاع على 

�حلكومة �لهندية. و��شتقال بعدها وزير �لدفاع جورج فرينانديز نتيجة »عملية و�شت �آند/

الطرف الغربي« اأو ما اأ�ضبح يعرف بب�ضاطة على اأنه اأ�ضرطة »تيلكا«. ومل يكن باالإمكان 



139 امل�ضتقبل كما تتخيله الهند

حتمل مثل هذه �لوقاحة من جانب جريدة �إخبارية متعالية فتعر�شت للملحقة من قبل 

�حلكومة حتى ��شطرت �إىل وقف �لعمل فيها وخف�س عدد موظفيها من 120 �ضخ�ضاً اإىل 

�أربعة �أ�شخا�س فقط. وجرى ��شتهد�ف �ثنني من �مل�شتثمرين يف �ل�شحيفة هما �شانكار 

�شارما وديڤينا ميهر�، مع �أنهما كانت لهما �أ�شهم مالية �شغرية يف �ل�شحيفة، ومل يكونا 

م�شاركني على �لإطلق يف �إد�رة �لتحرير.

غري اأن تارون تيجبال رئي�ص التحرير املوؤ�ض�ص ل�ضحيفة »تيلكا« مل يرغب باال�ضت�ضالم 

مطلقاً، وهو وطاقم �ملحررين �ملقل�س �لذي كان كافياً للعمل يف �حلدود �لدنيا �للزمة مل 

يفقدو� �إميانهم �أبد�ً باأن �شحيفة »تيلكا« �شوف حتيا جمدد�ً على �لرغم من �أنه، كما قال يل 

يف حفل غد�ء �أُقيم يف مدينة دلهي منذ �شنتني: »مت جتريدنا �أنا وجيتان )زوجته( من كل 

�شيء. وقد مرت بنا �شنو�ت �شعبة نوعاَ ما«. وجرى جتنيد جمموعة من �ملوؤ�ش�شني �مل�شاركني 

يف �ل�شحيفة لتوفري دعم مادي يجعل �ل�شحيفة تقف على قدميها ثانية. وقام 1400 هندي 

تقريباً بالكتتاب فيها �شابقاً وت�شجيل ��شرت�كاتهم. وهناك من بني هوؤلء بع�س �أكرث �لأ�شماء 

�شهرة من �لعاملني يف و�شائل �لإعلم �لهندية ويف حقل �لأعمال �لفنية �لرتفيهية، مبن فيهم 

مري�نري، �شابانا عزمي، وماهي�س بهات، عد� عن ذكر جنم بوليود �لكبري �شاهروك خان، 

وكذلك عدد من كبار ال�ضناعيني الهنود، ووجوه املجتمع واملفكرين. ويف عام 2004، عادت 

�ضحيفة Tehelka لل�ضدور مرة ثانية، وبلغ توزيع الن�ضخة املطبوعة من ال�ضحيفة مئة األف 

عدد. وت�ضل الن�ضخة املوزعة على االإنرتنت اإىل القراء يف كل اأنحاء العامل. وت�ضتمر ال�ضحيفة 

يف توجيه �نتقاد�ت لذعة، و�إد�رة عمليات خفية للك�شف عن �ملجرمني مب�شاركة بع�س �لعاملني 

فيها حيث يند�شون بينهم بدعوى �أنهم من حمرتيف �لإجر�م، فتك�شف عن ف�شائح �لف�شاد 

عند كل منعطف، من رخ�س �لطيارين �لتي ميكن �حل�شول عليها من دون قيادة طائرة 

من قبل �إطلقاً، �إىل �لأحز�ب �ل�شيا�شية �لتي تدفع �أمو�ًل ل�شهود يف ق�شايا جنائية ملنعهم 

من �لإدلء ب�شهاد�تهم. وقد �شكل �ملثال �لذي قدمته �ل�شحيفة حافز�ً لل�شحافة �ملطبوعة 

وو�ضائل االإعالم امل�ضموعة، التي تركز على اإجراء التحقيقات والتحريات. وكتب يل تارون 

�أفر�د  �أخبارية تنفذ عمليات للك�شف عن �ملجرمني يتظاهر فيها  »�ليوم كل قناة  قائلً: 
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طاقمها باأنهم من حمرتيف �لإجر�م، وهنالك حالة م�شتمرة من �لت�شميم و�لرغبة باملناق�شة 

متلأ �لأجو�ء«. �إن عودة �شحيفة Tehelka اإىل ممار�ضة دورها االإعالمي هي �ضهادة على روح 

�لت�شميم لدى �ل�شحافيني �لهنود �لذين لن يقبلو� بالتز�م �ل�شمت.

�أما �ل�شخ�شية �ملثابرة �لأخرى �لتي تعمل يف �ملجال �لإعلمي و�لثقايف يف �لهند فهي 

موليكا �شار�بهاي. وكانت موليكا قد �أر�شلت طو�قم �لتلفاز �إىل �ل�شو�رع يف عام 2002، من اأجل 

ت�ضوير وقائع املجزرة التي ارتكبت يف م�ضقط راأ�ضها يف بلدة اأحمد اأباد بوالية غوجارات �ضد 

م�شلمي �لولية، ومبو�فقة من �حلكومة �ملحلية. وقد �شاركت لحقاً يف تقدمي �شكوى ق�شائية 

با�شم �مل�شلحة �لعامة �شد ناريندر� مودي، رئي�س وزر�ء ولية غوجار�ت �أو ما يعرف بالوزير 

االأول. وواجهت بعد هذا م�ضايقات متوا�ضلة �ضملت توجيه اتهامات اإليها باأنها كانت ت�ضتخدم 

اأكادميية الرق�ص التابعة لها وا�ضمها »داربانا«، من اأجل الت�ضرت على ع�ضابة تهريب اأ�ضخا�ص 

�إىل د�خل �لوليات �ملتحدة بطريقة غري م�شروعة. وكان على موليكا وهي ممثلة لها �شهرة 

دولية، وراق�ضة، وم�ضممة رق�ضات، و�ضخ�ضية اإعالمية كافحت على مدى طويل من اأجل 

حقوق �لإن�شان مبا فيها حقوق �ملر�أة، كان عليها �أن حتمل ق�شيتها �إىل حمكمة �لعدل �لعليا يف 

�لهند قبل �أن تقوم �شرطة ولية غوجار�ت باإ�شقاط �لتهم �ل�شخيفة �ملوجهة �شدها.

وقد تلقت يف �لعام �ملا�شي �شوء�ً �أخ�شر من هيئة �لتخطيط �لهندية من �أجل تنفيذ 

م�شل�شل تلفازي طموح ي�شتلزم �لكثري من �جلهد و�لعمل، وخم�ش�س لطرح مو�شوعات 

اجتماعية وتنموية ح�ضا�ضة على جمهور وا�ضع عرب االأ�ضلوب اجلذاب للم�ضل�ضالت االجتماعية. 

وبعد تلقيها مذكرة تفاهم جتعل �لدعم ر�شمياً، بد�أت �شار�بهاي عملية �لإنتاج ولكن �لتمويل 

املايل املخ�ض�ص للم�ضل�ضل مل يتحقق اأبداً. ون�ضرت �ضحيفة »بايونري« The Pioneer مقالة 

مثرية للغ�شب تتهم �حلكومة باإعطاء �شار�بهاي �أمو�ًل من �أجل توجيه »�شربة عنيفة �إىل 

ولية غوجار�ت«. وقالت يل بب�شاطة عندما �ت�شلت بها هاتفياً لأ�شتف�شر عما يحدث �أنه مت 

�إبلغها بب�شاطة �أخري�ً، »�إن رئي�س وزر�ئك مل يكن م�شرور�ً«.

التي ت�ضدرها منظمة  القائمة  املرتبة »105« يف  )2006(، جاء ترتيب الهند يف  يف عام 

»مر��شلون بل حدود« )حلت �لوليات �ملتحدة يف �ملرتبة �لثالثة و�خلم�شني(. وكان ينظر �إىل 
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�ضحافتها على اأنها »حرة جزئياً« من وجهة نظر منظمة Freedom House »فريدوم هاو�ص« 

»�لبيت �حلر«، وبينما تتمتع �لهند ب�شحافة ديناميكية ن�شطة وحتى فو�شوية ل �شّيما باملقارنة 

مع �ل�شحافة يف �أية دولة �أخرى تقع يف حميطها تقريباً، وبالتاأكيد باملقارنة مع �ل�شني - 

فاإن نقاد احلكومة الوطنية وحكومات الواليات واحلكومات املحلية قد يتعر�ضون مل�ضايقات 

�شديدة �إذ� ما ت�شببت تقاريرهم يف �لتاأثري يف �لو�شع �لقائم، وك�شفت �لف�شاد �مل�شت�شري �أو 

اأبرزت ما يعد ال�ضورة املغلوطة.

وي�ضهد توزيع املطبوعات يف الهند ازدهاراً كبرياً. وتزداد املقدرة على معرفة القراءة 

و�لكتابة، ويتم �إدخال �شحف وجملت جديدة ب�شرعة مذهلة، �شو�ء �لن�شخ �لهندية من 

مطبوعات �أمريكية و�أوروبية معروفة و�أخرى هندية جديدة �أي�شاً. فهناك ن�شخ هندية من 

جمالت »ال« Elle، و»كوزموبوليتان« Cosmopolitan وحتى جملة ذ�ت لهجة �أخف حدة من 

جملة Maxim. وقد �ن�شمت هذه �ملجلت �إىل جملت هندية لها �شاأنها مثل »�وت لوك« 

OutlooK، »فيمينا« Femina وجملة »�ضيمينار« Seminar، التي تركز على ما ي�ضدر من 

مطبوعات، واملجلة الن�ضف �ضهرية ڤري »Verre« �خلا�شة بالهند �ملهتمة مبتابعة �ملقتنيات 

باهظة �لثمن �مللفتة للنتباه، و�ملطبوعة على ورق �شقيل، �لتي ت�شدرها �شيدة �ملجتمع 

�ملعروفة يف مدينة بومباي �آنور�دها ماهيندر�.

ويجتذب رواج و�ضائل االإعالم املطبوعة يف الهند ال�ضحافيني الالمعني للعودة اإىل الوطن 

من اخلارج. فقد ترك راجو ناري�ضتي رئي�ص التحرير ال�ضابق ل�ضحيفة وول �ضرتيت جورنال- 

اأوروبة Wall Street Journal Europe ترك عمله �لعام �ملا�شي ليعود �إىل �لهند من �أجل �إطلق 

طبعة هندية من ال�ضحيفة مع جمموعة »هندو�ضتان تاميز« Hindustan Times. و�ضتكون 

هذه اأول طبعة اأجنبية ت�ضدر يف الدول امل�ضاركة يف اإ�ضدار ال�ضحيفة. وانتقل فرينانديز 

�لذي ي�شدر جملة »تامي �آوت« جملة عائد�ً �إىل �لهند يف عام )2001( بعد خم�س �شنو�ت من 

العمل مع �ضحيفة وول �ضرتيت جورنال يف نيويورك. وبداأ غوتام اأدهيكاري باإ�ضدار �ضحيفة 

جديدة يف عام )2005(، ت�شمى »ديلي نيوز�آند �نالي�شي�س« DailyNews&Analysis، واملعروفة 

باختز�ل �لأحرف �لأوىل من كلماتها، وهي DNA »دي. �ن.�آي«.
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منذ اأقل من عقدين كانت الهند بالداً اأدارت فيها الدولة التغيري من االأعلى يف حميط 

حممي من راأ�ص املال العاملي. وعدا عن �ضحافة مطبوعة حرة نوعاً ما، كان الو�ضط االإعالمي 

حتت �ل�شيطرة. وكانت لدى �لنا�س فر�س حمدودة ليكونو� �شهود�ً على �لعامل خارج حميطهم 

�ملبا�شر. وكانت لديهم حتى فر�شة �أقل للم�شاركة يف ذلك �لعامل. وكانت �لروح �جلماعية 

ال�ضائدة هي روح الب�ضاطة والزهد، اأما يف الوقت احلا�ضر فاإن الهند تتحول ب�ضرعة اإىل 

دولة ي�شيطر عليها مو�طنون م�شتهلكون يرون يف �لعوملة وعملياتهم �ل�شتهلكية، �ملحركات 

يف  �ضواء  والهنود  عاملية.  قوة  ب�ضفتها  قدرها  حتقيق  اإىل  البالد  �ضتدفع  التي  املزدوجة 

الهند ويف بالد ال�ضتات متحم�ضون للخو�ص يف جمال ال�ضركات االإعالمية واالأعمال الفنية 

�لرتفيهية. �أما طموحهم فل حدود له، و�أما روؤيتهم فهي روؤية �شاملة.

وبينما تقوم �لهند، �لعملق �حل�شاري �لناه�س، باكت�شاب قوة �قت�شادية و�شيا�شية، 

فاإن نفوذها �لثقايف �شوف يزد�د �أي�شاً. يوماً ما عما قريب، وعندما توجد كتلة مهمة من 

�ملوهبة، و�ملال، و�ل�شوق يف قارة �آ�شية، �شيتم �لو�شول �إىل مرحلة �نقلبية و�شتنتقل �لهند 

من �لن�شمام �إىل �للعبة، �أو حتى �لفوز يف �للعبة �إىل �خرت�ع قو�عد جديدة لألعاب جديدة. 

وعندها �شوف ت�شبح �لأمور مثرية للهتمام.
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قمت يف العام املا�ضي واأثناء رحالتي املتكررة اإىل غورغاون، مدينة االأقمار ال�ضناعية 

يف نيودلهي، التي تعج باحلركة وتعد اإحدى املحاور احليوية للهند اجلديدة، قمت باإح�ضاء 

لي�س �أقل من �شتة مر�كز ت�شوق جتارية يف �ملدينة. وهناك عمليات بناء جتري يف كل مكان 

هذه �لأيام: �شقق �شكنية، �أبر�ج مكاتب، وطرقات، وهناك بني �ملباين �جلديدة قيد �لإن�شاء، 

�لأكو�خ �ل�شغرية لعمال �لبناء و�أ�شرهم. وتت�شارك �لكلب �ل�شالة و�لأبقار �لهائمة على 

وجهها �لطرقات و�ل�شو�رع مع �ل�شيار�ت �حلديثة. وتطلق �للوحات �لإعلنية عرو�شاً من 

�شركات �لهاتف �خلليوي، و�لبنوك، وخماون �لألب�شة عند كل منعطف. وتهدر �ل�شاحنات على 

طول �لطرق �لرئي�شة من دلهي �إىل جايبور. ومتر �ل�شيار�ت �ل�شغرية من طر�ز »ماروتي« 

Maruti و�ضيارات ال�ضالون من طراز Indica Tata »تاتا انديكا«، ب�ضرعة كبرية وهي تنزلق 

د�خل حركة �ل�شري، ثم تندفع خارجها مطلقة �أبو�قها. ومتتلك �لعديد من �ل�شركات �لهندية 

 ،Nestlé ن�ضلتة ،Tata Consulting واالأجنبية على ال�ضواء مكاتب لها هنا - تاتا كون�ضلتينغ

�ضيتي بانك CitiBank، ورانباك�ضي Ranbaxy، على �ضبيل الذكر - وتنعك�ص على جوانبها 

الزجاجية الالمعة االأ�ضجار املُغربة وقطع االأرا�ضي ال�ضغرية من حولها. وتوجد مراكز 

�لت�شالت بكرثة هنا وكذلك �ملقاهي، ومطاعم �لوجبات �ل�شريعة و�ملجمعات �لتجارية �لتي 

تلبي حاجات ورغبات موظفيها ال�ضباب.

مل يكن قد م�شى على بناء �أي من �ملجمعات �لتجارية �أو مر�كز �لت�شوق �لتي ر�أيتها يف 

غورغاون �أكرث من ب�شع �شنو�ت. وكانت هناك خم�شة �أخرى قيد �لإن�شاء. وجميعها حتوي 

خليطاً من �لعلمات �لتجارية �لعاملية و�لهندية. وبع�شها خمت�شة ببيع �شلع معينة: ف�شوق 

�لذهب ي�شم متاجر لبيع �ملجوهر�ت. ويخت�س �م.جي. �ف بلز� MGF Plaza باالأجهزة 
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�لإلكرتونية فيعر�س �شلعاً حتمل علمات جتارية مثل، �شوين، بانا�شونيك وفيليب�س، �إل.جي. 

�ضام�ضونغ، والعالمة التجارية اخلا�ضة بالهند وهي Videocon فيديوكون. �أما مر�كز �لت�شوق 

املخ�ض�ضة مل�ضتلزمات االأعرا�ص فهي رائجة ب�ضكل هائل يف الهند. وهناك واحد على طريق 

»�شونا« خلف ملعب �لغولف �لتابع ل�شركة DLF لل�شتثمار�ت �لعقارية.

ويحتوي جممع ميرتوبوليتان التجاري Metropolitan املرتبط باملخزن ال�ضعبي الهندي 

الكبري املتعدد االأق�ضام »�ضوبرز �ضتوب« Stop Shopper's على جمموعة خمتلفة من �ملحاّل 

�لتجارية مبا فيها �شام�شونايت، �ديد��س، �شو�ت�س، روليك�س، ومارك�س �آند �شبن�شر. وهناك 

اأي�ضاً حمل رميوند Raymond �لهندي �لقدمي �ملخت�س بامللب�س �لرجالية و�لآخذ يف �لتو�شع، 

وحمل ويلز »اليف �ضتايل« Wills Lifestyle. ويرفع Wills �شعار »متتع بالتغيري«، وهو مرتبط 

 Wills ويهدف ،ITC بالعالمة التجارية اخلا�ضة ب�ضجائز ويلز، التي تنتجها �ضركة تبغ الهند

�إىل �إر�شاء �أذو�ق �ل�شباب �لهنود يف �ملدن. ويعلن موقع �لعلمة �لتجارية على �لإنرتنت �أن 

»Wills Lifestyle« هو �شل�شلة من خمازن �ل�شلع �لر�قية �ملميزة �لتي تتيح خو�س جتربة 

ت�شوق دولية حقيقية عرب توفري جو فريد متميز وعلى م�شتوى عاملي.

وهناك عرب ال�ضارع من مكان املجمع التجاري امل�ضمى ميرتوبوليتان، عند مركز »دي.

تي �ضيتي �ضنرت« دار كربى لل�ضينما متعددة اال�ضتعماالت و�ضبع �ضا�ضات عر�ص ت�ضكل دعامة 

ملجموعة من �ملخازن و�ملطاعم. وتعد د�ر �ل�شينما �لتي ت�شم عدد�ً من �ل�شالت �شيئاً جديد�ً 

�آخر ن�شبياً يف �لهند، حيث ��شتمرت دور �ل�شينما ذ�ت �ل�شا�شة �لو�حدة و�ملبنية وفق �لطابع 

�لفني �لقدمي �لذي �شاع يف �لثلثينيات، ��شتمرت يف �لعمل مدة �أطول من مثيلتها من 

دور ال�ضينما االأمريكية واالأوروبية ملدة عقدين من الزمن على االأقل. وكانت هناك يف العام 

�ملا�شي ويف مدخل �شالة �ل�شينما مل�شقات تعلن عن فيلم »هاري بوتر« و»�لقدح �لنارية« 

وبذلك كان باإمكاين �أن �أكون د�خل د�ر كربى لل�شينما يف جممع جتاري م�شابه للمجمعات 

التي ترتادها الطبقة الرثية يف الواليات املتحدة.

كنت �أنا وعمتي وعمي موجودين هناك مل�شاهدة »تاج حمل« وهو فيلم تاريخي جتري 

�أحد�ثه يف �لقرن �ل�شابع ع�شر �أثناء حكم �إمرب�طور �ملغول �شاه جاهان، �لذي �أمر ببناء 

�لن�شب �ل�شهري ليكون مبنزلة �شريح لزوجته �ملحبوبة ممتاز. و�أغدق فيلم »تاج حمل« �لذي 
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مت �لرتويج له باعتباره �لفيلم �لذي كانت تكاليف �إنتاجه �لأعلى يف تاريخ بوليوود، �أمو�ل 

ميزانيته التي يقال اإنها بلغت )18( مليون دولر على �لأزياء �ملتقنة للممثلني وعلى �ملناظر 

بامل�شطلحات  �ملليئة  �لأوردية  باللغة  د�ر  �لذي  للفيلم  �ملتكلف  �لت�شويرية. وكان �حلو�ر 

الفار�ضية من اأجل ا�ضتح�ضار احلقبة املغولية، غري مفهوم بالن�ضبة لعمتي وعمي الهنديني 

اللذين يعي�ضان يف غورغاون ويتكلمان الهندية، كما كان بالن�ضبة يل. وعندما انتهى عر�ص 

�لفيلم كانت �شدمة لنا �أن نخرج من �أجو�ء �لهند يف �أيام �ملغول لندخل �لأجو�ء �ل�شاكنة 

�ملربدة �لتي تخيم على �ملجمع �لتجاري باأر�شياته �لرخامية �مللمعة و�ل�شلم �ملتحرك �ل�شاعد 

ب�شكل د�ئم، و�إحدى �أكرث �حلمامات �لعامة نظافة �لتي ما ر�أيتها يف �أي مكان يف �لعامل.

بعد ذلك ذهبنا لنتم�شى. كانت هناك متاجر خمت�شة ببيع مو�د و�شلع للديكور �لد�خلي، 

ومتاجر لبيع لبا�ص »ال�ضاري« الهندي و»ال�ضالوار كاميز«، وعدة حمال جتارية لبيع االأحذية. 

وكان هناك عند نهاية طرف واحد من الف�ضحة املركزية املفتوحة للمجمع التجاري، مقهى 

من �ضل�ضلة مقاهي باري�ضتا Barista يقدم جمموعة من ال�ضطائر والكعك املحلى اإىل جانب 

م�شروب �لكابوت�شينو، و�ل�شربي�شو وغريها من م�شروبات �لقهوة �ل�شاخنة و�ملثلجة. وكان 

هناك مطعم �شيني، وحمل ب�شيط يقدم طعام �لتندور Tandoori �مل�شوي يف فرن من �لآجر، 

ومطعم من �شل�شلة مطاعم روبي تيوزد�ي Ruby Tuesday متوفرين لتقدمي وجبات ملن لديهم 

�شهية قوية للطعام. ويقدم جممع »دي.تي.�شيتي �شنرت« �أي�شاً �شوبر ماركت حديثة تدعى 

»كرو�شروذر« حافلة باأطعمة معلبة وم�شنعة من �لهند ومن دول �أخرى من �أنحاء �لعامل.

وكان هناك د�خل �ملجمع �لتجاري كل �أنو�ع �ملت�شوقني وهم يتنقلون �أزو�جاً و�شمن 

جمموعات �شغرية - عائلت تتبعها �أطفالها، وجمموعات من �ل�شباب يف �أو�خر �شن �ملر�هقة 

�أو بد�ية �لع�شرينيات، و�أزو�ج من �أعمار خمتلفة. وكان جميع من جتاوزو� �لع�شرين من 

احل�ضد ذكوراً واإناثاً يرتدون �ضراويالت اجلينز وبلوزات اأو اجلينز مع قم�ضان »الكورتي�ص« 

Kurtis الرداء الف�ضفا�ص الق�ضري الهندي ال�ضائع بني الن�ضاء، وكان العديد من االأمهات 

والن�ضاء يف منت�ضف العمر يرتدين زي »ال�ضالوار كاميز« التقليدي وكانت هناك القليل 

من الن�ضاء يرتدين لبا�ص ال�ضاري ومل يرتد اأي من الرجال املالب�ص الهندية التقليدية، ومل 

�أحلظ �أُنا�شاً يحملون �لكثري من �أكيا�س �مل�شرتيات. وعندما �شاألت عمتي عن هذ� �لأمر 
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قالت يل »لي�س مبقدور �لكثريين �أن يتحملو� تكاليف �شر�ء �لب�شائع �لتي تباع هنا. و�لنا�س 

ياأتون للفرجة، وروؤية ما يعجبهم ثم يذهبون �إىل �شوق »كارول باغ« و»لجبات ناغار« حيث 

االأ�ضعار اأف�ضل.

وهذ�ن �ل�شوقان هما عبارة عن قطع م�شتطيلة �ل�شكل من �ملخازن �لتجارية تنتظم على 

طول ال�ضوارع املزدحمة قرب االأحياء ال�ضكنية ملنطقة جنوب مدينة دلهي. وهما ت�ضبهان 

كثري�ً �لباز�ر �لهندي �لتقليدي بوجود باعة متجولني خمتلفني يبيعون ب�شائعهم مبحاذ�ة 

�لطرق �لعامة، وكلها تعج بالألو�ن و�ل�شجيج و�مل�شاومات �حلادة. وهذ� هو �ملكان �لذي كنا 

نت�شوق فيه عندما كنت �أعي�س يف �لهند يف طفولتي.

وعلى �لرغم من حالة �ل�شعار �لقائمة موؤخر�ً لإن�شاء �ملجمعات �لتجارية، فاإن معظم 

الهنود مازالوا يت�ضوقون من البازارات التقليدية، والدكاكني ال�ضغرية امل�ضتطيلة القائمة 

على طول طرقات �ل�شيار�ت �أو د�خل �لأزقة �مللتوية لإحياء �ملدينة �لقدمية. ويعرف �أ�شحاب 

�لدكاكني زبائنهم بال�شم، ويعر�شون عليهم د�ئماً تخفي�شات يف �لأ�شعار، وغالباً ما يقدمون 

�لب�شائع بالدين. وت�شمل �لإجر�ء�ت �لحتفالية للت�شوق من �أجل �شر�ء ثوب �شاٍر جديد يف 

متجر تقليدي، ت�شمل �أوًل �أن ينزع �ملرء حذ�ءه عند �لعتبة، ثم يجد له مكاناً مريحاً على 

�لأر�س �ملغطاة ب�شر��شف قطنية بي�شاء نا�شعة ونظيفة ممدودة فوق فر�شات رقيقة. ويتم 

تقدمي فنجان من �ل�شاي �أو �شر�ب بارد. ويكون م�شاعدو �شاحب �ملتجر قد بدوؤو� قبل ذلك 

بب�شط �أذرع من قما�س �حلرير �ملطوي، بع�شه حمبوك ب�شكل مت�شابك و�لبع�س �لآخر مطرز 

�أَ�شهر  ب�شكل دقيق، و�حد من كاجنيڤار�م و�آخر من باتان. وقد �أم�شى �لن�شاجون �ملهرة 

لإنتاج قطعة و�حدة من �لقما�س �ملتلألئ �لذي يتم قبوله �أو �ملو�فقة عليه باإمياءة من �لر�أ�س، 

اأو بتلويحة باليد.

وتولد �ملجمعات �لتجارية �لكثري من �ملناف�شة �أمام �لأ�شو�ق �لتقليدية يف �لهند. وتعلن 

لوحة �إعلنات كبرية عند موقع جممع جتاري �آخر �أي�شاً يف طور �لتنفيذ عن �لآتي »قريباً: 

�أكرب جممع جتاري يف �لهند، كيلو مرت و�حد من �لت�شوق«. وقد ت�شاءلت ما �إذ� كانت كلمة 

كيلو مرت تعني: كيلو مرت�ً مربعاً و�حد�ً �أو كيلو مرت�ً طولياً و�حد�ً؛ ويف كل �لأحو�ل، فقد كان 

�لبناء �شيكون �شخماً. وتتباهى لوحة �إعلنات قرب جممع جتاري يف مدينة بومباي قائلة: 
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»�آلهة كل �ملبيعات! كما تتبجح لوحة كبرية يف و�جهة عر�س �لب�شائع �خلا�شة باأحد متاجر 

�شل�شلة »�شوبرز �شتوب« يف مدينة كالكوتا بعبارة تقول: »ر�بطة هنود �لعامل«.

بد�أ �لعمل �ملنظم للبيع بالتجزئة يف �لهند خطو�ته �لأوىل للتو. وت�شكل مر�كز �لت�شوق 

التجارية واملخازن الكربى )80( باملئة من جتارة البيع بالتجزئة يف الواليات املتحدة و)20( 

باملئة يف ال�ضني، و)3( باملئة فقط يف الهند. والهند هي بالفعل اأمة من اأ�ضحاب املتاجر. 

وتعمل نحو 12 مليون بقالية )كريانا�ص( Kiranas، ودكاكني �ضعبية �ضغرية واأك�ضاك �ضغرية 

�حلجم، و�لب�شطات �لتي تقام على جانبي �لطرقات، تعمل على تزويد �أكرث من مليار من 

�أبناء �ل�شعب �لهندي، بحاجاتهم من �لت�شوق باتباع نظام �لبيع بالتجزئة. وميكن �لعثور 

على »الكريانا« يف كل مكان. فهي يف املدن قد تكون دكاكني �ضيقة، جدراناً ت�ضطف عليها 

رفوف ت�شل �إىل �أعلى �ل�شقف، ويقف �شاحب �لدكان خلف طاولة عر�س زجاجية، يجيب 

عن االأ�ضئلة من اأجل تلبية الطلبات من علب الب�ضكويت اأو الـ Bidis، وهي �ضجائر �ضغرية 

جد�ً ملفوفة باليد، وم�شحوق للأ�شنان، �أو جبنة معلبة من ماركة »�آمول« Amul. وقد تكون 

�لكري�نا يف �لقرى �أكرث قليًل من كوخ على جانب �لطريق مع بع�س �حلاجيات �لأ�شا�شية. غري 

اأن هذا الو�ضع على و�ضك اأن يتغري. فمن املتوقع، واأثناء العامني القادمني اأن تخفف احلكومة 

الهندية من القوانني التي حتظر عمل �ضل�ضلة متاجر البيع بالتجزئة ذات العالمات التجارية 

�ملتعددة، مثل »وول مارت« و�شل�شلة �ملتاجر �لفرن�شية �ل�شخمة »كارفور«، يف �لهند. وتتد�فع 

ال�ضركات الهندية من اأجل تاأ�ضي�ص وجود قوي لها يف جتارة البيع بالتجزئة واال�ضتحواذ على 

ح�شة يف �ل�شوق قبل حدوث ذلك.

 Kishore Biyani's وتعد �شركة »بانتالون« �ملحدودة للبيع بالتجزئة �لتي ميلكها كي�شور بياين

Pantaloon Retail Ltd �أكرب �شركة بيع بالتجزئة يف �لهند. ومتتلك �شركته ثلث �شل�شل 

متاجر رئي�شة للبيع بالتجزئة: خمزن متعدد �لأق�شام لبيع �لألب�شة يدعى Pantaloons، و�ضل�ضلة 

 Big »متاجر ت�شم خليطاً من �ل�شلع وتبيع باملفرق مع تقدمي ح�شومات تدعى »�لباز�ر �لكبري

Bazaar و�ضل�ضلة متاجر بقالية ا�ضمها Food Bazaar �أو »�شوق �لأغذية«. وقامت �شركة ترنت 

املحدودة Trent Ltd. وهي فرع من �ضركة Tata مبتابعة �لفتتاح �لناجح ل�شل�شلة متاجرها 

متعددة االأق�ضام امل�ضماة »و�ضت �ضايد« »Westside« قبل �ضنوات قليلة مع �ضل�ضلة متاجر بيع 
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 .Bazaar Trent's Slar India »بالتجزئة تعر�ص اقتطاعات تدعى »ترنت�ص �ضتار انديا بازار

وكانت جمموعة كي. راهيجا K.Raheja �لعقارية �لعملقة قد �فتتحت خمزنها �ل�شعبي متعدد 

�أغروڤيت  غودريج  �شركة  ودخلت   .1991 عام  من  �ضابق  وقت  يف  �ضتوب«  »�ضوبرز  االأق�ضام 

املحدودة Ltd Godrej Agrovet وهي فرع من جمموعة غودريج، امل�ضاركة منذ وقت طويل يف 

 Nature's »لقطاع �لزر�عي، دخلت يف جتارة �لبقالة مع �ملوؤ�ش�شة �لتجارية »نيت�شرز با�شكت�

Basket، وهي �ضوبر ماركت يلبي حاجات الطبقة الغنية. وهناك يف متجرها الذي يعر�ص 

�شل�شلة منتجاتها يف �شارع و�ردن مبدينة بومباي، ز�وية لتقدمي �أنو�ع �لع�شري كافة و��شت�شاري 

يف التغذية. ويعر�ص املتجر اإي�ضال الطلبات اإىل املنازل يف االأحياء الفخمة القريبة من منطقة 

ماالبار هيل Malabar Hill و)�ضي رود نيبيان( Nepean Sea Road. و�ضواء كانت تر�ضي 

رغبات اأكرث النا�ص ثراء يف الهند اأو الطبقة الو�ضطى الكادحة، فاإن �ضل�ضلة املتاجر هذه قد 

حققت جناحاً هائاًل. وتف�ضح االألوان الفو�ضوية لبازارات الهند التقليدية، واملنتجات املحلية 

الفريدة التي تتميز بها كل بلدة، وكل حي، وحتى كل بائع، والتنافر احلا�ضل يف �ضيحات التجار 

وترويجهم �مللح لب�شائعهم للتناف�س على لفت �نتباه �لزبائن، تف�شح �ملجال �أمام �لتنا�شق، 

واإمكانية التنبوؤ، وبث االأحلان املو�ضيقية الهادئة يف كل اأماكن العمل ويف كل االأوقات. وقد 

حتقق ال�ضركات االإنتاجية الهندية على االأرجح اأرباحاً يف االأ�ضعار ويف ثبات امل�ضتهلكني الهنود 

على مبد�أ �ل�شر�ء، �إل �أن �لهند �شتكون قد خ�شرت بذلك �أي�شاً جزء�ً من �شحرها.

ثورة البيع بالتجزئة 

2006، اأكرث دولة  AC Nielsen عام  تعد الهند وفقاً لبحث ا�ضتهالكي اأجرته موؤ�ض�ضة 

متفائلة مالياً يف العامل. ويعتقد )66( باملئة من الهنود اأن الوقت احلايل هو الوقت املنا�ضب 

ل�شر�ء ما يريدونه �أو ي�شعرون �أنهم بحاجة �إليه. وهي ن�شبة �أعلى من ن�شب �أي من �لدول 

. وت�ضكل الطفرة التي ت�ضهدها الهند يف جمال اإن�ضاء 
)1(

احلادية واالأربعني التي �ضملها البحث

�ملجمعات �لتجارية ��شتجابة مبا�شرة لهذ� �لتفاوؤل. ويتوقع �أن يتم بناء )343( جممعاً جتارياً يف 

 وبالإ�شافة �إىل �ملطاعم ودور �ل�شينما �لكربى �ملتعددة �ل�شالت، 
الهند بحلول عام 2007)2(،

توفر املراكز التجارية لالأطفال م�ضاحات للعب، واأماكن مغلقة الألعاب الفيديو وحتى املجازات 

�لطويلة �ل�شيقة ذ�ت �لأر�شية �خل�شبية �خلا�شة مبمار�شة لعبة �لبولينغ. وهناك �أي�شاً ملهي 
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 »India Today« لدي�شكو �أو �ملر�ق�س �ل�شاخبة. وح�شب تعليق �آرون بوري رئي�س حترير �شحيفة�

)3(
»�نديا تود�ي« »�أنت ل ت�شرتي منتجاً يف جممع جتاري، �أنت ت�شرتي خربة«

وتعد املجمعات التجارية و�ضيلة لالأغنياء من الهنود واأفراد الطبقة الو�ضطى من ذوي 

�لطموح لتجربة بيئة مرتفة، خالية من �إزعاجات �ل�شارع �لهندي �ملعهود. وتتيح مر�كز �لت�شوق 

�لتجارية �لفاخرة م�شاحة حممية بعيد�ً عن �لفقر�ء، و�لأبقار �لهائمة، و�لكلب �ملنبوذة، 

واالأكوام ال�ضغرية من القمامة واالأكيا�ص البال�ضتيكية املرتاكمة التي يجدها املرء يف ال�ضارع 

خارج �ملجمع متاماً؛ لأنه طاملا �أنك د�خل �ملجمع �لتجاري، فاإن باإمكانك �أن ت�شتمتع مبقد�ر 

�شغري من �ملتعة �لتي حتظى بها دول �لعامل �لأول يف جو مكيف، ويف بلد ل ي�شتطيع معظم 

�لنا�س فيه حتى �أن يتحملو� كلفة �شر�ء �شريحة من عجينة �لبيتز� من �أحد مطاعم �لوجبات 

ال�ضريعة. وتظهر عبارات »عاملي« و»م�ضنف عاملياً« يف االإعالنات اخلا�ضة بكل من املنتجات 

التي تباع يف املجمعات التجارية وتلك اخلا�ضة باملجمعات ذاتها. وكل مايحتاج الهنود اإىل اأن 

يفعلوه هو �لت�شوق يف جممع جتاري حماط بهذه �لعلمات �لتجارية لكي ي�شعرو� وكاأنهم جزء 

من �لعامل �لنامي �لغني - وهم كذلك، يف تلك �للحظة.

�إِن �لفكرة �لقائلة باأن �شر�ء �لنفوذ هو �لو�شيلة للتو��شل مع �لعامل �لقائم ما ور�ء �لهند، 

هو �شيء ي�شتخدمه �ملعلنون من �أجل ��شتغلل �لت�شور�ت و�ملفاهيم �لتي يحملها �لهنود عن 

�لعوملة. وتقول �شفحة كاملة من�شورة يف جملة »�ن�شايد �آوت�شايد« �ملخت�شة بديكور �ملنازل 

 Glodecor »لالإعالن عن األواح اجلدران التزيينية التي حتمل العالمة التجارية »غلوديكور

�لد�خلية  �لت�شميمات  »�أح�شر  �ملحتملني:  �لهنود  للزبائن  تقول  �أمريكة،  يف  �مل�شنوعة 

 وقد �ضنحت يل فر�ضة كبرية بينما كنت 
)4(

�لأمريكية �إىل �لهند )لحاجة �إىل تاأ�شرية دخول(

�أنتظر عدة �شاعات يف مطار كالكوتا و�شول رحلة طري�ن متاأخرة، لكي �أدر�س مل�شقاً �إعلمياً 

دواراً ُم�ضاًء من اخللف يتوزع على ثالثة جوانب يخ�ص �ضركة هندية كبرية ا�ضمها كومبتون 

غريڤز Compton Greaves. وكانت �لر�شائل �لثلث تقول: »��شرت منتج �شركة »كومبتون 

غريڤز«، �إح�شل على تكنولوجيا عاملية دون تكلفة �إ�شافية!. »بينما تغرق �لعلمات �لتجارية 

�لدولية �ل�شوق، هناك علمة جتارية هندية و�حدة حترك �ل�شوق �لهندية«، معظم �ل�شركات 

الهندية تناف�ص بع�ضها  فقط. وتناف�ص �ضركة كومبتون غريڤز اأف�ضل ال�ضركات يف العامل«.
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ويوؤكد كبري االقت�ضاديني يف موؤ�ض�ضة Morgan Stanley، مورغان �ضتانلي، �ضتيفن روت�ص، 

�أن �مل�شتهلك �لهندي رمبا يكون على و�شك �أن يجعل �مل�شتهلك �لأمريكي -�لذي كان لزمن 

طويل ملكاً على مملكة �ل�شتهلك �لعاملية- يبذل كل مهارته وجهده من �أجل �أن يتفوق عليه. 

وهو يالحظ اأن اال�ضتهالك اخلا�ص يف الهند ي�ضكل ن�ضبة مذهلة ت�ضل اإىل )64( باملئة من 

�لناجت �ملحلي �لعام، و�أقل ب�شكل طفيف فقط من �لدولة �لأعلى يف �لإِنفاق، �أي �لوليات 

املتحدة، عند ن�ضبة تبلغ )70( باملئة واأعلى من اليابان )57 باملئة(، اأوروبة )54 باملئة( اأو 

. وهو يحذر باأن املحرك االقت�ضادي العاملي لال�ضتهالك االأمريكي 
)5(

ال�ضني )38( باملئة

�ضوف ي�ضعف عندما تنفجر الفقاعة االإ�ضكانية. ومع قيام اأنظمة اقت�ضادية نا�ضئة تعتمد 

. ويبدو الهنود اأكرث 
)6(

على ال�ضادرات، يحتاج العامل اإىل م�ضتهلك جديد« كما يقول روت�ص

من �شعد�ء ل�شد �لفر�غ.

و�إذ� ما قرنت ولع �لهنود بالإِنفاق مع �ل�شكان �ل�شباب ل�شعب �لبلد - 300 مليون �ضخ�ص 

ما بني �أعمار �لإنفاق �ملرتفع، �لبالغة �لثامنة ع�شرة و�خلام�شة و�لثلثني- فاإنك حتظى 

مبقومات �أكرب �شوق ��شتهلكية ر�آها �لعامل على �لإطلق. ويق�شم �ملجل�س �لوطني للبحوث 

�لقت�شادية �لتطبيقية ومقره نيودلهي، �لطبقة �لو�شطى �لتي تزد�د منو�ً يف �لهند كالآتي: 

90 مليون �ضخ�ص يك�ضبون ما بني 4,400 دوالر و21,800 دوالر �ضنوياً، زائد 287 مليوناً يرتاوح 

دخلهم �لأ�شري ما بني 2,000 دوالر و4,000 دولر �شنوياً وهم ممن يطمحون للن�شمام 

 وبحلول العام )2010(، �ضريتفع عدد هذه املجموعة من امل�ضتهلكني 
)7(

اإىل الطبقة الو�ضطى.

الهنود ب�ضكل كبري ليبلغ )561( مليون �ضخ�ص. اأ�ضف اإىل ذلك ما يقدر بـ 37.2 مليون اأ�ضرة 

ح�شرية من �لطبقة �لو�شطى �لأكرث غنى فتكون لديك �شوق من �مل�شتهلكني ي�شاوي عددهم 

تقريباً جمموع عدد �ضكان الواليات املتحدة واالحتاد االأوروبي.

ل بد �أن �أعد�د �مل�شتهلكني �لهنود تثري �لده�شة للغاية، لكنهم ميثلون �أقلية بالن�شبة 

لإجمايل عدد �شكان �لهند. فهناك ثمامنئة مليون هندي ل ميتلكون �لقوة �ل�شر�ئية للم�شاركة 

يف التقدم املفاجئ وال�ضريع الذي حتققه جتارة البيع بالتجزئة يف البالد. اإن الهوة ما بني 

�أولئك �لذين ي�شتطيعون �ل�شر�ء و�لذين ل ي�شتطيعون �آخذة يف �لت�شاع. ويف حني تكرب هذه 

�لهوة تكرب معها خماطر حدوث �حتكاك �جتماعي خطري وعلى نحو مت�شارع جد�ً.
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ويقود منو �لطبقة �مل�شتهلكني يف �لهند، و�إىل درجة كبرية، �شعب �لهند �لفتي. فال�شباب 

�لهندي �لغني من �أبناء �ملدن يبلغون �شن �لن�شج يف عامل جديد تعد مر�كز �لت�شوق �لتجارية 

�لقائمة فيه �لأمكنة �ملف�شلة لديهم لرتيادها؛ وهي تلقى �شعبية بني �ل�شباب يف �لبلد. �أما 

جتربة �لت�شوق �لتي ير�ها �أَهلوهم ثورية جد�ً فهي تعد بالن�شبة لهم جمرد �لطريقة �لتي 

تكون عليها االأمور. و�ضوف ي�ضتمر قطاع البيع بالتجزئة يف الهند يف النمو يف حني تتحول 

�لأجيال �للحقة �إىل م�شتهلكني - على �فرت��س �أنهم يجدون وظائف كافية. فالعديد من 

مليني �ل�شباب �لهندي لي�شت لديهم وظائف جيدة �أو �آباء �أغنياء. وهم ل ي�شتطيعون حتمل 

دفع تكاليف �ل�شلع �لتي ترت�ق�س �أمام �أعينهم يف �لتلفاز ب�شورة تثري غيظهم. �إن �إحدى 

اأكرب التحديات التي تواجه الهند هي اإيجاد فر�ص العمل من اأجل �ضعبه الفتي النا�ضئ، مما 

�شيتيح للمزيد منهم �مل�شاركة يف ثورة �لبيع بالتجزئة �لتي ت�شهدها �لبلد.

ويف حني يقوم ال�ضباب الغني املرُتف ب�ضراء املالب�ص، والكماليات، ومنتجات الت�ضلية 

�ل�شخ�شية، فاإن �لكثري من �لإنفاق �جلديد يف �لهند يرتكز على �ل�شلع �ملنزلية. وتزد�د 

�أقر��س  ت�شغيل  و�آلت  و�لغ�شالت،  �لهو�ء،  تكييف  و�أجهزة  �ملايكروويڤ،  �أفر�ن  مبيعات 

. وتهدف 
)8(

DVD/VCD و�أجهزة �لتلفاز �مللونة، و�لرب�د�ت، تزد�د ب�شكل مثري للإعجاب

�ضركة »ال.ج« LG الكورية العمالقة لالأجهزة املنزلية االإلكرتونية التي ت�ضنع العديد من 

هذه �ملنتجات، �إىل �رتفاع �إير�د�تها خم�شة �أ�شعاف من �لآن وحتى عام 2010، حيث تتوقع 

. ويعي�س معظم �لهنود 
)9(

اأن حتقق عائداً بقيمة )10( مليني دولر من �ل�شوق �لهندية

�شمن »عائلت م�شرتكة« تقليدية، حيث يح�شر �لأخوة زوجاتهم �إىل �ملنزل ليعي�شو� يف ظل 

و�لديهم، وبينما تعمل كل عائلة على و�شع ترتيباتها �خلا�شة بتنظيم �لدخل �مل�شرتك مقابل 

�لدخل �خلا�س، فاإن كل فرد من �أفر�د �لعائلة �لهندية يك�شب دخًل ي�شهم به يف �لإنفاق على 

م�ضتلزمات االأ�ضرة ب�ضكل عام. ومع تزايد عدد االأ�ضخا�ص الذين يعي�ضون حتت �ضقف واحد، 

تتجمع �ملد�خيل يف �شندوق م�شرتك وتنخف�س �لنفقات وتكرب �لقوة �ل�شر�ئية. �أما �لأجهزة 

املنزلية فهي اأ�ضياء مكت�ضبة ميكن لالأ�ضرة باأكملها اأن تتمتع بها. ويف العديد من بيوت الطبقة 

�لو�شطى �لهندية تتمو�شع �لثلجة بفخر لتعر�س يف غرفة �جللو�س، �لتي ت�شتعمل �أي�شاً 

كغرفة طعام �شو�ء كانت هناك م�شاحة لغرفة طعام يف �ملطبخ �أم ل. ويعد جتميع �لأجهزة 

املنزلية واالأجهزة االإلكرتونية موؤ�ضراً ملمو�ضاً على حت�ضن الو�ضع االقت�ضادي لالأ�ضر.



كوكب الهند152

وتنعك�ص اإحدى اأكرث االأوجه اإثارة للقلق يف الروح اال�ضتهالكية اجلديدة، يف الزيادة 

احلادة يف املنتجات اال�ضتهالكية باعتبارها ت�ضكل جزءاً من مهر العرو�ص. وكانت العرو�ص 

تاأتي ح�شب �لتقاليد مع جمموعة من �ملجوهر�ت، و�لثياب، وبع�س �لأ�شياء و�لأغر��س 

�ملنزلية وبع�س �لنقود. ويعد �ملهر �أمر�ً خمالفاً للقانون يف �لهند �إل �أن ذلك مل يوؤِد �إىل زو�ل 

هذه العادة. ويطلب اأهل العري�ص هذه االأيام اأجهزة تلفازية وغ�ضاالت، دراجات نارية، وحتى 

�شيار�ت. وهناك �لكثري من �لرو�يات �ملاأ�شاوية ل �شيما يف �شمال �لهند حيث تنت�شر عادة 

�ملهور على نطاق �أو�شع، عن عر�ئ�س مت �إرهاقهن �إىل درجة �إقد�مهن على �لنتحار �أو حتى 

قتلهن على اأيدي ان�ضبائهن -املعروفات بوفيات املهور- الأن اأهايل الفتاة امل�ضكينة مل يتمكنوا 

من ت�شليم �للئحة �لكاملة بال�شلع �ملطلوبة من عائلة زوجها �جلديدة.

ونحن يف الواليات املتحدة ننظر اإىل االأجهزة املنزلية باعتبارها تخفف عن ربات البيوت 

من عبء ترتيب املنزل. وهذه لي�ضت هي احلال يف الهند بال�ضرورة، ويعني االنق�ضام الكبري 

اأن امل�ضاعدة  ما بني االأغنياء والفقراء ووجود االأعداد الكبرية من النا�ص الفقراء جداً، 

�ملنزلية متو�فرة ب�شهولة حتى د�خل �أ�شر �لطبقة �لو�شطى �لأفقر. وحتى �لأ�شر �ملتو��شعة 

تتباهى باال�ضتعانة باخلدم من اأجل القيام باأعمال الغ�ضيل. وغالباً ما يكون عمل الن�ضاء 

يف �لبيوت �لتي مبقدورها حتمل تكاليف �ل�شلع �ل�شتهلكية �حلديثة، مقت�شر�ً على �إعد�د 

�لطعام  معظم  �إن  حيث  كامل،  بدو�م  وظيفة  وب�شهولة  ي�شكل  �أن  هذ�  وباإمكان  �لطعام. 

�لهندي يتم حت�شريه طازجاً كل يوم، لذ� فاإن �أدو�ت �ملطبخ تعد �شائعة جد�ً. ولطاملا كانت 

�خللطات و�آلت جتهيز �لطعام �لكهربائية ومنذ زمن بعيد من �للو�زم �لثابتة يف مطابخ 

الطبقة الو�ضطى الهندية.

وت�ضكل اأفران املايكروويف نعمة حقيقية، حيث يكون باالإمكان االنتهاء من اإعداد الطعام 

يف �ل�شباح، وت�شخني �لأطباق عندما يتم تقدمي �لوجبة يف وقت لحق من �ليوم. ويف هذه 

احلالة توفر ربة املنزل اأو حتى الزوجة العاملة على نف�ضها الوقت واجلهد بالفعل. ويف بيوت 

اأ�ضرتي اأنا وبيوت اأ�ضدقائي يعد هذا اأمراً مالئماً بالن�ضبة للخدم، الذين يقومون بب�ضاطة 

بت�ضخني وجبة الطعام وتقدميها الأفراد االأ�ضرة بعد حت�ضريها يف وقت �ضابق من قبل الن�ضاء 
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يف �ملنزل، �أو من قبل طباخة تعمل لدى �لأ�شرة. ومن �ملعهود �أن يتناول �خلدم طعامهم 

بعدما تكون �لأ�شرة قد فرغت من �لأكل. ويجري هذ� عادة على �أر�س �ملطبخ، فيتجمع خدم 

�ملنزل حول �أطباق �لطعام �مل�شكوب وياأكلون معاً. وكنت قد �قتحمت �ملطبخ �أثناء ما هو 

متعارف عليه على �أنه ��شرت�حة خا�شة باخلدم، وفاجاأ ذلك مز�حاً ودود�ً منع�شاً كان يدور 

بينهم �أثناء �لوقت �ملخ�ش�س لوجبة �لغد�ء قبل �أن ��شتاأذن باملغادرة ب�شرعة. ثم وبينما تقوم 

ن�شاء �ملنزل باأخذ قيلولة بعد �لظهر - وهي طريقة مفيدة لتمرير �أعلى �أجز�ء �لنهار حر�رة، 

وطريقة �ضرورية حينما يكون النا�ص قد ا�ضتيقظوا مبكراً لال�ضتفادة من برودة ال�ضباح، 

وتاأخرو� يف �لنوم من �أجل �ل�شتمتاع ب�شاعات �مل�شاء - يقوم �خلدم بغ�شل جميع �لأطباق 

وتنظيف �ملطبخ.

لقد جعلت �لأجهزة �ملنزلية مثل �آلت غ�شل �لثياب �لكهربائية �لنا�س عاطلني عن �لعمل. 

فغ�شل �لثياب هو مهنة ذ�ت �خت�شا�س يف �لهند. وي�شتهر حمرتفو غ�شل �لثياب �لذين يطلق 

عليهم ��شم دوبي�س »dhobis« ومفردها »دوبي« مبقدرتهم على جمع �لغ�شيل من منازل 

خمتلفة عديدة وعدم فقد�ن �أو خلط غر�س و�حد. و�لعديد من �لأُ�شر لديها من ياأتي �إىل 

�ملنزل يومياً، ووظيفته �أن يغ�شل �لثياب. وجُتمع �لثياب �ملت�شخة للعائلة وتو�شع لتنقع يف دلء 

من �ملاء بعد �نتهاء �حلمام �ل�شباحي للجميع ثم ياأتي »�لدوبي« ويغ�شل كل �شيء ويعلقه على 

�ل�شرفة �أو على �شطح �ملنزل كي يجف. و�لكثريون من �لهنود �لذين �أعرفهم ممن يقومون 

ب�شر�ء �لغ�شالت �لكهربائية، يفعلون ذلك؛ لأنهم يرون �أن ثيابهم ت�شبح نظيفة بالتخفيف 

من �هرت�ئها نتيجة �ل�شتعمال. و�لثياب �حلديثة ل �شيما �مل�شنوعة من خيوط تركيبية، ل 

تعود مقبولة عندما ُتغ�ضل با�ضتخدام الطريقة الهندية التقليدية التي تق�ضى بخبطها بع�ضا 

خ�شبية على حجر م�شطح كبري.

�إىل �شخ�س يف �حلي يعمل يف كي �لثياب  باإر�شال �لثياب  تتم عملية �لكي عادة  �أي�شاً 

با�شتخد�م �آلت �ملكاب�س. وهنالك حيث تعي�س عمتي وعمي يف �إحدى �شو�حي غورغاون، 

يف �شارع هادئ تظلله �لأ�شجار �ملزروعة على جانبيه وي�شم بيوتاً ذ�ت طابق و�حد مزودة 

بو�شائل �لر�حة، هنالك �شخ�س يعمل يف كي �لثياب باملكاب�س عند �لز�وية. وكان قد بنى 
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كوخاً �شغري�ً من غرفة و�حدة ي�شتخدمها للقيام بكل �أعمال �لكي للحي، ويعي�س فيها �أي�شاً 

مع �أ�شرته. وهو ي�شتعمل مكاوي كبرية م�شبوبة من �حلديد �لثقيل، ولها فتحة جموفة لو�شع 

قطع �لفحم �ل�شاخنة. وُتعاد �لأغر��س �لتي تعطى له للكي يف �ل�شباح، بعدما يكون قد كو�ها 

ب�شكل ممتاز يف م�شاء �ليوم نف�شه. وتدفع له �لنقود بالقطعة. ومتتلك عمتي وعمي مكو�ة 

كهربائية وطاولة لأعمال �لكي يف �لبيت، �إل �أن هذ� ُي�شتخدم يف معظمه من �أجل �إمتام 

مل�شات ب�شيطة �أو حاجات �لكي �لتي ت�شتلزمها �للحظة �لأخرية. �إنه لأمر مريح جد�ً �أن تعطي 

�أ�شياء �إىل كوي حملي، متاماً مثلما يرى �لأمريكيون من �أهل �ملدن �أنه من �ملريح �أن يتم كي 

قم�شانهم يف حمل خمت�س بتنظيف �مللب�س بدًل من �لقيام بكيها يف �لبيت.

لقد ت�شببت كل ثورة �قت�شادية يف تاريخ �لب�شرية يف �إحلاق �ل�شرر باأ�شاليب �حلياة و�شبل 

�لعي�س �لتي حلت حملها. ولن تكون ثورة �لبيع بالتجزئة يف �لهند خمتلفة عن ذلك. فالآلت 

اإىل البطالة بالتاأكيد. و�ضوف تختفي الدكاكني  اإجناز االأعمال �ضوف توؤدي  التي ت�ضهل 

�ل�شغرية و�لأ�شياء �ملميزة �ملحلية. وياأمل �ملرء �أن يجد �ملليني من �ل�شباب �لذين �أغوتهم 

�لثقافة �ل�شتهلكية يف �ملناطق �حل�شرية، �لوظائف �مل�شمونة �لتي يحتاجونها م�شتقبًل، 

كما ياأمل �أن يجد �ملليني من �لفقر�ء يف �ملناطق �لريفية، ومعظمهم مز�رعون، �أ�شو�قاً 

جديدة لت�شريف �إنتاجهم. وهذ� هو �لتحدي �حلقيقي �لذي تطرحه عملية �لبيع بالتجزئة 

يف الهند.

�لتوجه نحو ��شتخد�م �لهاتف �خللّيوي

كانت عملية ��شتخد�م �لهاتف يف �لهند تعد �أمر�ً ي�شعب �ل�شطلع به للغاية. وقد ��شتغرق 

�لأمر بجدي وجدتي �شنو�ت للح�شول على جهاز هاتف ثابت ل�شتعماله يف �شقتهم �ملريحة 

ب�شو�حي بومباي، لأنهما رف�شا، من حيث �ملبد�أ، �أن يدفعا �لر�شوة �لتي كانت �شوف ت�شّرع 

من �إجر�ء�ت وجوده يف �ملنزل. وكان جهاز هاتفهم مثله مثل كل �لهو�تف �لتي �شاهدتها يف 

�لهند يف نهاية �ل�شتينيات و�ل�شبعينيات من �لقرن �ملا�شي �آلة لها قر�س دو�ر مرقم، �شود�ء 

�للون وثقيلة �لوزن تعود �إىل �أعو�م �لثلثينيات. وقد كان عليك �أن ت�شرخ يف �شماعة �لهاتف 
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لكي ي�ضمعوك عرب املدينة وحتى يكون �ضوتك اأعلى من �ضوت االت�ضاالت املتقاطعة الأحاديث 

�أ�شخا�س �آخرين كانت ُت�شمع على �خلط. وكان يجب عليك لكي جتري �ت�شاًل هاتفياً مبدينة 

هندية �أخرى، ف�شًل عن �ت�شال باخلارج، كان يجب عليك �أن حتجز ما كان ي�شمى على نحو 

غام�س مكاملة هاتفية بعيدة، ثم تنتظر دورك �شمن رتل من �لنا�س حتى ينادي عليك عامل 

�ملق�شم ويو�شلك باخلط. وقد ي�شتغرق هذ� �شاعات.

�أما �لآن فهناك �شركات �ت�شالت متعددة للهاتف �خللّيوي مبا فيها »ريلين�س«، »بهارتي 

ايرتل« و»هات�ص« تتبارى الكت�ضاب الزبائن. وقد اأوجد جناح االت�ضاالت عرب الهاتف اخلليوي 

مناف�شة جادة بالن�شبة للموؤ�ش�شة �حلكومية �لتي تتوىل توفري �خلطوط �لأر�شية؛ ونتج عن 

ذلك حدوث حت�شن جذري يف �لت�شالت �لتي تتم عرب �خلطوط �لأر�شية �أي�شاً.

وتعمل االت�ضاالت القائمة عرب الهاتف اخلليوي على تغيري ن�ضق عملية البيع بالتجزئة 

و�ضواًل اإىل �ضل�ضلة املعنيني بالقيمة ال�ضلعية ابتداًء من املنتج وانتهاًء بامل�ضتهلك. وي�ضتطيع 

اأو عرب  االإنرتنت  �ضبكة  البيع باجلملة على  اأ�ضعار  تتبع  واملزارعون  االأ�ضماك  �ضيادو 

��شتخد�م هو�تفهم �خلليوية. وباإمكان بائعي �لتجزئة، وحتى �لذين يعملون على نطاق 

ى �لذي يقوم بكي  حمدود جد�ً، �لتو��شل ب�شكل �أف�شل مع �لزبائن. فمثًل قد يعي�س �لكوَّ

�لثياب لعمي وعمتي، يف كوخ موؤلف من غرفة و�حدة لكنه ميلك هاتفاً خليوياً بات جزء�ً 

�أ�شا�شياً من مهنته. ويف �أي وقت تكون لدى عمتي وعمي ثياب بحاجة �إىل �لكي، فاإنهم 

يت�شلون به وياأتي لأخذها. وعندما ت�شبح �لثياب جاهزة، يبادر هو للت�شال وي�شاألهم 

متى يكون باإمكانه اإي�ضالها وت�ضليمها. ويقوم �ضيادو االأ�ضماك يف القرى ال�ضغرية التي 

تعمل يف �ضيد ال�ضمك على طول ال�ضواحل الهندية، يقومون باالت�ضال بال�ضاطئ عندما 

يكونون جاهزين لإح�شار �شيدهم ملعرفة يف �أي �شوق �شاحلية قريبة يجري بيع �ل�شمك 

الذي ا�ضطادوه مقابل ال�ضعر االأعلى. وي�ضتخدم بائعو اخل�ضراوات والفاكهة، واخلياطون 

ي�شتخدمون جميعهم  �لهند،  و�ل�شائقون وهم معروفون بكرثة يف  �ملنازل  و�خلدم يف 

�لهو�تف �خلليوية يف حياتهم �ليومية �لعملية ليبقو� على �ت�شال مع �جلهة �لتي تزودهم 

بال�ضلع واملنتجات، ومع الزبائن واأرباب العمل.
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ويحظى �لبائع �لذي يعمل على نطاق حمدود، �أو �ملوظف �ملحلي �لذي ميتلك هاتفاً مبيزة 

تناف�شية على مناف�شيه �لذين ل ميتلكون هاتفاًً. و�لكثريون من �لنا�س ممن ميتلكون �شيار�ت 

يف �لهند يقومون بتوظيف �شائقني نظر�ً ل�شاآلة �لرو�تب. وتوؤدي �لطرق �ملزدحمة، وحمدودية 

عدد مر�ئب �ل�شيار�ت �إىل حتويل عملية �لقيادة �إىل كابو�س. وُيح�شر معظم �أرباب �لعمل 

ل�شائقيهم حالياً هاتفاً خلّيوياً �إن مل يكن لديهم و�حد من قبل، فالأف�شل �لت�شال بهم يف �أي 

وقت يحتاجونهم فيه. و�أينما �جتهت يف �لهند، ترى �لنا�س يتحدثون على هو�تفهم �خلليوية 

اأو م�ضغولني باإر�ضال ر�ضائل ق�ضرية مكتوبة عربها. وعندما كنت يف الهند يف عام 2006، 

�أعلن عن خف�س ر�شوم �لدقيقة �لو�حدة نتيجة للمناف�شة �ل�شديدة �لد�ئرة بني �ل�شركات 

الرئي�ضة التي تقدم هذه اخلدمة، مع قيام �ضركة ريالين�ص بخف�ص الر�ضوم ب�ضكل كبري اإىل 

روپية و�حدة - �أقل من �شنتني �ثنني لكل دقيقة بالن�شبة لت�شال يجري يف �أي مكان يف �لهند. 

وحملت �للوحات �لإعلنية �لتي �نت�شرت يف �أنحاء �لبلد �إعلناً يقول بفخر: »روپية و�حدة، 

بلد واحد«.

وباإمكاين �أن �أ�شهد بوجود ذلك �جلاذب �لقوي للهو�تف �خلليوية و�أن �أعطي برهاناً 

قاطعاً عليه. ففي حفل كبري �أقيم مبنا�شبة عيد ميلد �بنة عمي �لأربعني يف منزلها يف »�أليبا« 

Alibagh، املنتجع ال�ضاحلي املقابل ملنتجعات »هامبتون« Hampton بالن�ضبة الأ�ضحاب الرثوات 

�لفاح�شة يف بومباي، �ختفى جهاز �لهاتف �خلليوي �لذي كنت �أحمله من على مائدة معدة 

لتقدمي �لقهوة. وتبع ذلك �لكثري من �لبحث �لعجول، �إل �أن �لإجماع كان �أن �لهاتف �لذي 

ُترك دون مراقبة، كان بب�ضاطة مغرياً جداً الأحد الفتيان املوجودين �ضمن اجلي�ص ال�ضغري 

من �لنادلني �لذين مت ��شتقد�مهم للأم�شية - وكلهم مر�هقون يك�شبون يف �ل�شهر �أقل مما 

ينفقه معظم �ل�شيوف يف دقيقة تقليدية، حتى ميتنع عن �أخذه وي�شمد �أمامه. وعندما رويت 

الق�ضة ل�ضديقة يل يف نيودلهي اأجابت بب�ضاطة »ذاك اأمر عادي. اإنه يحدث الأي �ضخ�ص«.

يف  اخلليوية  الهواتف  الأجهزة  م�ضنعاً   Nokia »نوكيا«  �ضركة  اأقامت   ،)2006( عام  يف 

الهند، وقبل اأن تكون عملية البناء قد اأ�ضرفت على االنتهاء، حتى كانت ال�ضركة قد التزمت 

بعقود لت�ضنيع مليون جهاز. وقد اأكد اإدوارد. جي. زاندر املدير التنفيذي امل�ضوؤول ل�ضركة 

موتوروال Motorola للهو�تف �خلليوية على �أهمية �ل�شوق �لهندية بالن�شبة ل�شركته عندما 
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�ضرح اأن »موتوروال« هي اأول �ضركة متعددة اجلن�ضيات جتعل من الهند مقراً عاملياً بالن�ضبة 

ملبادرة �لأ�شو�ق فائقة �لنمو ]HGMs[ وقد وقع �ختيارنا على �لهند لتكون مقر قيادة عمليات 

ال�ضركة، ب�ضبب االأهمية االإ�ضرتاتيجية للبالد بالن�ضبة لعمليات »موتوروال« املنت�ضرة يف العامل 

وب�شبب حتقيقها لأعلى ن�شبة منو، وللإمكانيات �ملوجودة �شمن مبادرة �لأ�شو�ق فائقة �لنمو 

�ملحددة، وكذلك ب�شبب �مليزة �جلغر�فية«. وقد ��شتثمرت �شركة موتورول )150( مليون دوالر 

يف �إقامة م�شنع جديد يف �لهند، وتخطط لتو�شيع �شوق �لأجهزة �خلليوية فيها عن طريق 

خف�س �أ�شعار جمموعة �لهو�تف �ملركبة �لتي ت�شم �أد�ة لل�شتقبال و�أخرى للإر�شال، يف 

قطعة واحدة. و�ضتباع الهواتف امل�ضنعة يف معملها الهندي بالتجزئة مبدئياً مقابل )40( 

 ويقول �ضونيل بهارتي ميتال 
)10(ً

دولر�ً بهدف خف�س �ل�شعر �شريعاً �إىل ما دون )30( دوالرا

رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شات »بهارتي« �لتجارية �لتي ت�شمل »بهارتي للت�شالت«: �إن حلمي 

 .
)11(

هو اأن تنخف�ص اأ�ضعار جمموعة الهواتف املركبة اإىل )20( دوالراً ]900 روپية[ اأو اأقل«

لإن�شاء  �خلليوية  �لهو�تف  �أجهزة  ت�شنيع  �شركات  �لرخي�شة  �لإنتاج  تكاليف  وت�شتقطب 

 )L.G( م�شانع لها يف �لهند من �أجل �أ�شو�ق �لت�شدير. وبحلول عام 2010 �ضتكون �ضركة

قد ��شتثمرت )60( مليون دوالر يف م�ضنع الإنتاج )20( مليون هاتف �ضنوياً ن�ضفها �ضيكون 

.
)12(

خم�ش�شاً للت�شدير

�إن تو�شع قطاع �لت�شالت عرب �أجهزة �لهو�تف �خلليوية يف �لهند يقود �أي�شاً �إىل منو 

قد  االأ�ضعار  اأن  باعتبار  املبيعات  �ضجل  ارتفاع  بدء  مع  ال�ضخ�ضي،  احلا�ضوب  اأجهزة  قطاع 

انخف�ضت. ووفقاً لڤيني ميهتا، املدير التنفيذي للمجموعة ال�ضناعية الهندية »احتاد �ضركات 

 Manufacturers Association for Information Technology( »ضناعة تكنولوجيا املعلومات�

MAIT(، اإن التح�ضن ]يف �ضجل املبيعات[ يرجع يف الواقع اإىل الهواتف اخلليوية حيث بداأ النا�ص 

 وكانت 
)13(

يف �لهند بالنهماك يف �حلر�ك �لجتماعي بو�شفه جزء�ً من عملهم �لتجاري.

الزيادة على مدى �ضنتني مذهلة، ففي حني ارتفعت مبيعات اأجهزة احلا�ضوب ب�ضكل عام بن�ضبة 

)30( باملئة يف ال�ضنة التي انتهت يف �ضهر اأيار من عام 2006، ارتفعت �ضجالت املبيعات ب�ضكل 

 وكانت املناف�ضة �ضديدة مع قيام �ضركات حتوز عالمات جتارية 
)14(

هائل بن�ضبة )168( باملئة.

دولية مثل »�آي�شر« Acer، »هيوليت باكارد« HP، »اأي. بي.اأم« IBM ب�ضحق االأ�ضعار لك�ضب ح�ضة 
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 واأعلن مايكل ديل »Michael Dell« اأن �ضركته �ضوف ت�ضاعف  قوتها العاملة يف 
)15(

يف �ل�شوق

الهند اإىل ع�ضرين األف موظف، واأنها تبحث ب�ضكل فاعل عن موقع الإقامة م�ضنع هناك. ومع 

وجود توقعات باأن ترتفع املبيعات ال�ضنوية الأجهزة احلا�ضوب يف الهند من )5( ماليني يف عام 

2006، اإىل )20( مليوناً بحلول عام )2010(، فاإن حجم �ل�شوق �لهندية و�إمكانياتها  هي بب�شاطة 
)16(

كبرية جداً بحيث ال ميكن جتاهلها.

ويكلف �أرخ�س حا�شوب مكتبي يف �لهند زهاء ع�شرة �آلف روپية )220 دوالراً(. ويدفع 

خف�س �لأ�شعار باملبيعات �إىل �لأعلى يف �ملدن �لأ�شغر ويف �ملناطق �لريفية حيث �ملد�خيل 

�أقل. و�شهدت ثاين �أكرب �أربع مدن زيادة يف مبيعات �أجهزة �حلا�شوب �ل�شخ�شي بن�شبة )50( 

باملئة يف عام )2006(، عن ال�ضنة املالية ال�ضابقة. ويف عام 2007، كان يتوقع اأن ت�ضل مبيعات 

. وت�شهد �شوق �أجهزة �حلا�شوب �ل�شخ�شي 
)17(

هذه االأجهزة يف الهند اإىل 6 ماليني وحدة

�لنا�شطة يف �لهند مناف�شة قوية. ففي �لأول من �شهر كانون �لثاين 2006 اأعلنت ال�ضركة 

ال�ضينية العمالقة »لينوڤو« Lenovo التي كانت قد ا�ضرتت ح�ضة �ضركة IBM يف م�ضروعهما 

امل�ضرتك الإنتاج احلوا�ضب ال�ضخ�ضية يف عام 2005، عن ت�ضمية الهند منطقتها اجلغرافية 

 HP لفاعلة �خلام�شة. و��شتناد�ً �إىل �دريان كوت�س وهو نائب رئي�س خم�شرم يعمل مع �شركة�

)هيوليت باكارد( فاإن ال�ضركة »جُتري تقومياً ب�ضاأن مدى �ضرعة التو�ضع الذي �ضتحققه«. 

ويف غ�ضون ذلك اأعدت �ضركة »ديل« Dell م�ضروعات طموحة لكي ت�ضبح ال�ضركة االأوىل 

يف ت�شنيع �إجمايل �إنتاج �ل�شوق �لهندية. وكانت �أ�شرع �ل�شركات منو�ً يف �أجهزة �حلا�شوب 

تخطط  التي  )ات�ص.�ضي.ال(،   HCL الهندية  ال�ضركة  املا�ضي  العام  الهند  يف  ال�ضخ�ضي 

)18(
لتو�شيع حجم �إنتاجها �ل�شنوي �إىل )1.4( مليون وحدة بحلول عام 2007.

حتويل املحنة اإىل فر�ضة مواتية

تعي�ص املناطق الريفية يف الهند و�ضعاً متخلفاً جداً عن و�ضع مدنها الرئي�ضة يف جمال 

البالد جهداً  االإنرتنت. وتبذل  التوا�ضل عرب  واإمكانية  ال�ضخ�ضية،  ا�ضتخدام احلوا�ضب 

من�شقاً من �أجل �إدخال تكنولوجيا �ملعلومات �إىل �ملناطق �لريفية، حيث ل تز�ل تعي�س �أكرثية 

ال�ضكان. وتت�ضافر عوامل غياب �ضبكة كهربائية ميكن التعويل عليها، ودرجة حرارة عالية 
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للغاية، والغبار، والرطوبة ال�ضديدة، تت�ضافر جميعها جلعل ا�ضتخدام الكمبيوتر يكاد يكون 

م�شتحيًل يف �لكثري من �لأماكن، حيث يتاألف �لبيت من غرفة و�حدة م�شنوعة من ق�شبان 

من �لق�شب و�شقف من �لق�س �أو كوخ من �جل�س له �شقف من �لق�س، �أو كتلة �إ�شمنتية غري 

معزولة عن املوؤثرات اخلارجية مع اإطارات للنوافذ م�ضدودة بق�ضبان حديدية فقط.

اإال اأن الهند، كما اأو�ضح يل اأناند ماهيندرا »هي مكان غريب لنجاح كل اأنواع اجلهود 

وامل�ضاعي املبذولة. ففي اقت�ضاد قليل التكلفة ويتطلب معاجلة متاأنية، يغدو العديد من 

�خليار�ت �لتي ل يتم �كت�شافها �أبد�ً يف �لدول �لأغنى، قابًل للتطبيق و�لنجاح هنا«. و�ملثال 

اجليد على هذه الظاهرة هو تعاون �ضركة انتل مع �ضركتي »ويربو« Wipro و»ات�ص.�ضي. ال« 

HCL الإنتاج اأجهزة كمبيوتر �ضخ�ضي متينة«. فقد �ضممت االأجهزة، لكي تتحمل الظروف 

�لقا�شية للحياة �ليومية يف ريف �لهند: درجات �حلر�رة �لعالية مبا فيه �لكفاية لقلي بي�شة، 

اأنها �ضتكلف اأكرث قلياًل من اأجهزة   والغبار واالنقطاعات يف التيار الكهربائي. ويف حني 

�حلا�شوب �ل�شخ�شي �لتقليدية »فاإن �مل�شتهلكني �شوف يوفرون �لنقود؛ لأنهم لن يحتاجو� 

اإىل و�ضع اأجهزة تكييف الهواء، ومولدات اإ�ضافية للطاقة الكهربائية اأو غريها من املعدات 

 )19(
فقط للمحافظة على ��شتمر�ر عمل �لآلت.

وهذ� مثال ممتاز على �ل�شبط نوع �لبتكار �لذي ت�شجع عليه بيئة �لهند غري �ملو�تية. �إن 

غياب �لبنية �لتحتية يف �لهند يعيق تو�شع حجم �ل�شوق �لهندية بالن�شبة لل�شلع �ملخ�ش�شة 

للم�شتهلكني �لأغنياء. وهكذ�، فبدًل من �نتظار خدمة كهربائية ونظام تكييف هو�ء ميكن 

التعويل عليهما، لكي ي�ضال اإىل املناطق مرتامية االأطراف للبالد، فاإن ال�ضركات الهندية تقوم 

بت�شنيع �أجهزة جديدة تتطلب بب�شاطة طاقة �أقل وبا�شتطاعتها �لعمل يف مناخ حار - و�لذي 

ي�ضادف اأن تكون الظروف التي يعي�ص فيها املليارات من النا�ص يف دول العامل النامي.

يف  الهواء  طواحني  من  اثنتني  ببناء   Tulsi Tanti تانتي  تول�ضي  قام   ،1994 عام  يف 

حماولة يائ�ضة لتاأمني طاقة كهربائية كافية لت�ضغيل م�ضنع الن�ضيج اخلا�ص باأ�ضرته يف والية 

غوجار�ت. وقد كان �لقر�ر موفقاً جد�ً، و�أدرك �أنه قد عرث على منجم للذهب  م�شادفًة. 

وتقوم �ضركة �ضوزلون Suzlon للطاقة، �لتي خرج بها تانتي من جتربته مع حمنة �لطاقة، 

بت�شنيع وتركيب عنفات توربينية تعمل بطاقة �لرياح. وهي �لآن خام�س �أكرب �شركة طاقة 
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. وقد اأثبتت �ضركة �ضوزلون نف�ضها وب�ضرعة بو�ضفها العباً عاملياً رئي�ضياً، 
)20( 

للرياح يف العامل

بامتالكها يف عام 2006، ل�ضركة Hansen Transmissions »هان�ضن تران�ضمي�ضنز« وهي �ضركة 

كبرية لت�ضنيع علب امل�ضننات اخلا�ضة بالعنفات التوربينية امل�ضتخدمة لتوليد طاقة الرياح، 

ومقرها بلجيكا.

ومتتلك �شركة �شوزلون بالإ�شافة �إىل �أكرب جمموعة من طو�حني �لهو�ء لتوليد �لطاقة يف 

�آ�شية �لتي تبلغ ��شتطاعتها خم�شمئة ميغاو�ط، وتقع قرب �لطرف �جلنوبي للهند، حيث تهب 

رياح �لتجارة با�شتمر�ر، متتلك منطقة �شناعية كبرية يف جنوب ولية ميني�شوتا �لأمريكية.« 

ومع تلقيها طلبات للتنفيذ تقدر قيمتها بـ )600( مليون دوالر من زبائن من كل من الواليات 

�ملتحدة، و�ل�شني، و��شرت�ليا، قامت �شوزلون بتوظيف ق�شم من �أمو�لها يف من�شاأة خم�ش�شة 

لتقدمي خدمات �مل�شاعدة، ويف ور�شة تدريب �أقامتهما يف مدينة بايب�شتون بولية ميني�شوتا 

«، ح�شبما ذكر نا�آزنني كارمايل ملجلة »فورب�س«.
)21(

لت�ضنيع ن�ضول املراوح

لقد قطعت الهند على نف�ضها وعداً بتحقيق ا�ضتقاللية يف الطاقة بحلول عام 2020. 

و�ضتحتاج الهند بحلول عام )2030( �إىل توليد �أربع مئة �ألف ميغاو�ط من �لتيار �لكهربائي 

لتلبية حاجات التنمية املطروحة. وكان الرئي�ص الهندي عبد الكالم قد تعهد باأن هذا االأمر 

�شوف يعترب »ثلثة م�شادر خمتلفة، هي �لطاقة �لكهرمائية، �لطاقة �لنووية، و�مل�شادر غري 

. وهو يجادل باأنه يجب على الهند اأن تزيد من ن�ضبة الطاقة القابلة 
)22(

التقليدية للطاقة«

للتجديد يف ا�ضتهالكها العام من الطاقة، من امل�ضتوى احلايل البالغ 5 باملئة اإىل 25 باملئة. 

وتعمل الهند وبهدف توفري الطاقة امل�ضتخدمة يف و�ضائل النقل على تطوير وقود حيوي من 

ق، كما ت�شجع على ��شتخد�م �لوقود �لذي ي�شكل �لهيدروجني �أ�شا�شاً له  �لفحم غري �ملع�شَّ

الهندية  ال�ضلطات  فر�ضت   2000 عام  ويف  الكهربائية.  ال�ضيارات  ا�ضتخدام  عن  ف�ضاًل 

اإجراءات تق�ضي باأن تكون �ضيارات الركاب مطابقة للمعايري التي و�ضعها االحتاد االأوروبي، 

وطلبت يف عام 2001، اأن تفي و�ضائل النقل يف اأربع مدن كربى -بومباي، دلهي، كالكوتا، 

 االأكرث ت�ضدداً التي حددها االحتاد االأوروبي. لقد �ضاعدت 
*
وت�شيناي- مبعايري �لفئة �لثانية

* خا�سة باملوا�سفات املطلوبة لوقود ال�سيارات والبنود التي يتوجب اللتزام بها للحد من انبعاث غازاتها. 
(املرتجمة)
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وزارة الطاقة غري التقليدية يف الهند وب�ضكل مبا�ضر يف عملية تو�ضيع طاقة الرياح عن طريق 

�ضركة �ضوزلون

وغريها من �ضركات توليد الطاقة الكهربائية با�ضتخدام طواحني الهواء، وذلك عن 

طريق �إعد�د �أطل�ٍس ي�شم خر�ئط تو�شح حركة �لرياح لختيار �ملو�قع �لأف�شل يف �لبلد 

الإقامة مناطق لت�ضنيع طواحني الهواء املولدة للطاقة. كما عر�ضت احلكومة الهندية منح 

�ملوؤ�ش�شات �ل�شناعية مهلة �شريبية، و�شمحت للم�شتثمرين �لهنود �لنا�شطني يف جمال �إنتاج 

)23(
طاقة الرياح باملطالبة بخف�ص ال�ضرائب بن�ضبة )80( باملئة منذ ال�ضنة االأوىل«

ونتيجة ل�ضيا�ضة الطاقة ذات النظرة امل�ضتقبلية التي تبنتها الهند، باتت �ضوزلون وغريها 

من �ضركات الطاقة الهندية تتوىل موقعاً قيادياً على ال�ضعيد العاملي فيما يت�ضل با�ضتخدام 

�أحدث ما مت �لتو�شل �إليه من و�شائل �لتكنولوجيا و�ملنتجات �لتي باإمكانها �أن تخفف من 

تاأثري�ت غاز ثاين �أوك�شيد �لكربون، ف�شًل عن خف�س �إنتاج �لعامل من �لغاز�ت �لتي تطلقها 

�لبيوت �لزر�عية �لبل�شتيكية. ويجادل �ناند ماهيندر� قائًل: »�إن �لفرق ما بني �لهند 

و�لعامل �لنامي هو �أننا �شوف نعمل على بلورة حقوق ملكية فكرية ]IPR[ تن�ضر هذه الو�ضائل 

�لتكنولوجية �حلديثة، ول�شوف ن�شبح قادة«.

وتلعب و�ضائل التكنولوجيا الال�ضلكية دوراً مماثاًل. فعملية ا�ضتخدام احلوا�ضيب ال�ضخ�ضية 

من دون ربطها باالإنرتنت لي�ضت بذات فائدة تقريباً يف عامل اليوم وال جدوى منها. وتظل 

هناك م�شاحات و��شعة من �أر��شي �لهند من دون خطوط هاتف ميكن �لتعويل عليها ومن 

دون كهرباء،ف�ضاًل عن انعدام وجود نظام االأحزمة العري�ضة من الكابالت الالزمة لربط 

اأجهزة الكمبيوتر باالإنرتنت. ومن الوا�ضح اأن االت�ضاالت الال�ضلكية هي الطريقة املتبعة 

لربط �شكان �لأرياف ببع�شهم  يف �ملناطق �لنائية من �لهند. وقد وقعت �شركة ما يكرو�شوفت 

 Bharti »اتفاقاً مع �ضركة انتل، »ات�ص.�ضي.ال« و�ضركة »بهارتي �ضانغام نيغام لالت�ضاالت

Sangam Nigam بهدف تو�شيع عملية ��شتيعاب نطاق و��شع من �أجهزة �حلا�شوب �ل�شخ�شي 

ل�شلكياً. وتقوم �شركة ما يكرو�شوفت با�شتثمار )2( ملياري دولر �آخرين يف �إن�شاء خم�شني 

. اإن اجلمع ما بني م�ضاعفة 
)24(

األف مقهى لالإنرتنت على مدى ال�ضنوات االأربع القادمة
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وا�ضع  واال�ضتيعاب  الريفية  واملناطق  ال�ضغرية  البلدات  ال�ضخ�ضية يف  احلوا�ضب  مبيعات 

�لنطاق لها يف حميط من �لأ�شعار �ملتهاودة يعني �أن عدد�ً �أكرب من �لهنود �شوف يكونون على 

توا�ضل مع االإنرتنت عرب جمال جغرايف واجتماعي اأو�ضع.

وهذ� �شوف يفتح ومن دون مبالغة عاملاً من �لإمكانيات �جلديدة للتعليم، و�لرتفيه، 

ومتابعة �لأخبار، و�لتفاعل �لجتماعي ملجموعة كاملة من �لهنود يف �أنحاء �لبلد. فحياتهم 

�شوف يتم تغيريها، وهم ملزمون بدورهم بتغيري �ملناخ �ل�شيا�شي و�لجتماعي و�لقت�شادي 

للهند بطرق من �ل�شعب �لتنبوؤ بها. وقد ��شتغرق �لأمر �أجياًل بالن�شبة للأمريكيني للنتقال 

من عملية �إجر�ء �لت�شال �لهاتفي مب�شاعدة عامل �ملق�شم يف خط هاتفي يربط �مل�شرتكني 

مبركز �لتوزيع ب�شكل جماعي منذ �أكرث من قرن م�شى، �إىل �لتعامل عرب �لت�شالت �لل�شلكية 

�لو��شعة �لنطاق �لقائمة يف �لوقت �حلا�شر. ويتحول �لعديد من �ملو�طنني �لهنود �ليوم من 

احلقبة التي كان يعمل فيها ذلك اخلط الهاتفي امل�ضرتك والوحيد، مبا�ضرة اإىل ا�ضتخدام 

�حلا�شوب عن بعد ل�شلكياً بني ليلة و�شحاها، فعلياً. وهم �أ�شبه بامل�شافرين يف رحلة �لزمن 

�لذين ينطلقون يف �لقرن �لتا�شع ع�شر ويجدون �أنف�شهم يف �لقرن �حلادي و�لع�شرين. �إن 

�لتاأثري �لجتماعي و�لقت�شادي لدخول �شكان �لأرياف يف �لهند �لذين يبلغ عددهم )700( 

مليون �شخ�س، ع�شر �ملعلومات �شوف يكون تاثري�ً جديد�ً خمتلفاً و�شيحدث تغيري�ً جذرياً.

)1(
ديرتويت ت�ضل اإىل ديكان

�أذكر عندما كنت طفلة، و�أنا �أرجت يف مقعدي مبحاذ�ة منحنى طريق من طرقات �لهند، 

و�أميل �إىل جانب عربات نقل خفيفة جترها ثري�ن خم�شية، ون�شاء ي�شرن وقد حملن �شرر�ً 

على روؤو�شهن بينما �أنا حم�شورة ب�شحبة عدد من �إخوتي و�أخو�تي، وعماتي وبنات عمومي 

د�خل �ملقعد �خللفي ل�شيارة من طر�ز �مبا�شادور. وكنت �أ�شتطيع تلم�س كل ناب�س حديدي 

قوي من نواب�ص املقعد املنجد املتني حتت عجيزتي النحيلة.

�ل�شيار�ت  �ل�شنني منوذجان فقط من  ع�شر�ت  وعلى مدى  �لهند  هناك يف  كان  وقد 

للختيار من بينها، وهما �شيارة �لمبا�شادور �لتي ل تتعطل �لتي ت�شبه �ملق�شورة، وهي 

)1( ديرتويت, هي مدينة �سناعة ال�سيارات يف الوليات املتحدة - ديكان, ه�سبة يف املنطقة اجلنوبية الو�سطى 
من �سبه القارة الهندية اأقيمت عليها عدة م�سانع ل�سركات ال�سيارات العاملية.
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ن�ضخة من �ضيارة ال�ضالون موري�ص اوك�ضفورد Morris Oxford من اإنتاج عام 1940، وعادة 

ما تدهن باللون االأبي�ص فقط، اأما ال�ضيارة االأ�ضغر التي تليق بالن�ضاء اأكرث، فهي ال�ضيارة 

برميري بادميني Premier Padmini �مل�شّنعة عام 1958، وامل�ضممة وفق طراز �ضيارة »فيات 

1100«. فاإذا ما اأردت اأن ت�ضرتي اإحدى هاتني ال�ضيارتني لل�ضري بها على الطرقات الهندية 

ذات احلفر الدائرية الكبرية، فاإنك كنت تدفع النقود مقدماً يف  الوقت  نف�ضه الذي تقوم 

فيه بحجز ال�ضيارة وا�ضعاً نف�ضك �ضمن رتل من النا�ص من اأجل �ضيارة من املقرر اأن تن�ضاب 

من خط �لتجميع يف وقت ما م�شتقبًل. و�أنت مل تكن لتقوم مبقاي�شة �شيارة قدمية باأخرى 

حديثة �لطر�ز: فلم يكن هناك �أي منها. �أنت كنت تتوىل �إ�شلح �ل�شيارة �إىل �لأبد، وت�شعر 

باأنك حمظوظ لأنك متتلك و�حدة باأي �شكل.

تعد �لهند حالياً ر�بع �أكرب �شوق لل�شيار�ت يف قارة �آ�شية، وهي تتو�شع ب�شرعة. فكل �شركة 

كبرية متخ�ض�ضة يف ت�ضنيع ال�ضيارات تقوم باإن�ضاء م�ضانع لها يف الهند. ويف عام 2005، 

جتاوزت �لهند خط �ملليون �لأول يف مبيعات �آليات �لركاب. وتن�شغل �شركة هوند� لل�شيار�ت 

يف زيادة حجم عملياتها هناك توقعاً منها حل�شول منو قوي يف �ل�شوق �لهندية. وكانت 

�ضركة »فورد« Ford لل�شيار�ت قد باعت خم�شاً وع�شرين �ألف �شيارة يف �لهند بحلول عام 

�آرڤيند  2005، باأكمله. و�شرح  اأثناء عام  2006، وهو عدد ال�ضيارات التي كانت قد باعتها 

ماثيو رئي�س فرع �شركة فورد يف �لهند ومديرها �لإد�ري يف �لعام �ملا�شي: »�إننا نرى �أنه 

بتقدمنا على هذه الوترية، فاإننا �ضوف ن�ضل اإىل نهاية عام 2006، وقد حققنا زيادة تقارب 

، وازدادت مبيعات �ضيارات �ضركة جرنال 
)25(

مئة باملئة يف املبيعات مقارنة بال�ضنوات املا�ضية

موتورز General Motors يف �لهند من طر�ز �آڤيو Aveo، تاڤريا Tavera واوبرتا Optra يف 

متوز 2006، بن�ضبة )37( باملئة عما حققته يف �شهر متوز من �ل�شنة �ل�شابقة. وتقوم �ل�شركة 

با�شتثمار )300( مليون دولر يف معمل �آخر لت�شنيع �ل�شيار�ت يف ولية ماهار��شرت� �شيكون 

اأكرث من �ضعف القدرة االإنتاجية احلالية  اأي  )140,000( وحدة �ضنوياً،  اإنتاج  قادراً على 

.
)26(ً

ل�ضركة جرنال موتورز يف الهند، لت�ضل اإىل ما جمموعه 225,000 وحدة �ضنويا

هنالك عدد من �لعو�مل توؤدي �إىل �زدهار �شوق �ل�شيار�ت يف �لهند. فالطرقات ت�شهد 

حت�شناً يف بنيتها وباإمكان من يرتادوها �ختبار �شيار�ت ذ�ت �أد�ء �أقوى عرب �ختبار قدر�تهم 
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على �لطرق �ل�شريعة و�حلديثة للبلد. فقد ز�لت �ملعتقد�ت و�أ�شاليب �لتفكري �لأخلقية 

�أ�شلوب حياة �لزهد �لتي عا�شها غاندي، �لتي مل  و�لجتماعية �لقدمية، �لتي متثلت يف 

تكن ت�شجع على ��شتعر��س مظاهر �لرثوة يف بلد فقري. ويتباهى �لهنود �ملهتمون بو�شعهم 

�لكبرية  �لأ�شر  وتقوم  فاخرة.  �شيار�ت  قيادة  طريق  عن  وثرو�تهم  بغناهم  �لجتماعي 

التي ميكنها حتمل تكلفة �ضرائها باإجراء عملية مقاي�ضة ال�ضتبدال املوديالت اأو النماذج 

االقت�ضادية االأ�ضغر بعربات النقل املقفلة ال�ضغرية و�ضيارات الدفع الرباعي. ويحتاج كل 

فرد من �أفر�د �لأُ�شر �لغنية �لتي تعي�س حياة م�شرتكة و�لذ�هبون يف �جتاهات خمتلفة �إىل 

��شتخد�م �شيارة �أثناء �لنهار. �إل �أن معظم �لنا�س ما  ز�لو� يبحثون عن �لثمن �لأف�شل. ويباع 

ت�ضعون باملئة من ال�ضيارات يف الهند باأقل من 15,000 دوالر. وال  يزال هذا املبلغ ي�ضكل ثروة 

يف بلد ي�شل معدل �لدخل �ل�شنوي فيه �إىل 500 دوالر فقط.

ولهذ� �ل�شبب، وعلى �لرغم من �لهجوم �لكا�شح ل�شركات �ل�شيار�ت �لعملقة �لأمريكية 

و�لأوروبية و�ل�شرق �آ�شيوية على �ل�شوق �لهندية، تظل �ل�شركة �مل�شيطرة يف �لهند �ملخت�شة 

باإنتاج �شيار�ت �لركاب، �شركة »ماروتي �ديوغ« Maruti Udyog. وكانت ال�ضركة قد اأطلقت 

يف عام 1983، �ضيارة )Maruti 800( وهي من بنات �أَفكار �شنجاي غاندي �لبن �لأكرب لل�شيدة 

�أندير� غاندي، وذلك بو�شفها »�شيارة �ل�شعب« �لرخي�شة. وين�شب �إليها �لف�شل يف �مل�شاعدة 

على �إطلق ثورة �ل�شيار�ت يف �لهند و�إحد�ث تغيري جذري فيها، وهي تظل �أكرث �ملاركات 

�ضعبية من بني �ضيارات الركاب يف البالد. وقد تخلت ال�ضركة عن ح�ضتها االأكرب ل�ضالح 

�شركة �شوزوكي، �جلهة �لأجنبية �جلديدة �مل�شاركة يف �مل�شروع. وبثمن يبلغ زهاء 250,000 

روپية �أو )5,500( دوالر تبقى �ضيارة )Maruti 800( �ضيارة �ضعبية ميكن حتمل تكلفة �ضرائها.

ولناحية ما ي�ضميه الهنود مركبات اأ�ضاليب املعي�ضة فقد باتت �ضيارات الدفع الرباعي 

تكت�ضب �ضعبية هائلة لدى اأولئك الذين ميتلكون املقدرة على �ضرائها. وكانت �ضركة ماهيندرا 

وماهيندر�، وهي جمموعة �شركات متعددة �لأن�شطة توظف �أمو�لها يف م�شروعات خمتلفة، 

املا�ضي ب�ضناعة �ضيارات اجليب ذات  وبداأت ن�ضاطها يف الهند يف اخلم�ضينيات من القرن 

الدفع الرباعي من طراز »ويلي�ص« Willys قبل �أن تبد�أ �لعمل يف م�شروع جديد وخمتلف 

�ر�ت، كانت قد قررت يف عام 2002، العودة اإىل عملها االأ�ضلي باإنتاج �ضيارات  لت�شنيع �جلرَّ



165 نظام البيع بالتجزئة يف الهند

دفع رباعي حديثة. �إل �أَن �لهدف كان يرتكز هذه �ملرة على �ل�شوق �ملهتمة بالرفاهية و�لرتف 

املرتبطني باجلاه واملكانة الرفيعة يف الهند. وقام اناند ماهيندرا رئي�ص ال�ضركة الذي يتمتع 

باحليوية و�لن�شاط و�ملنتمي �إىل �جليل �لثالث �لذي توىل �إد�رتها ودر�س يف جامعة هارفرد 

قام مبجازفة خارقة للعادة بتحويل �ل�شتثمار �لأكرب �لوحيد يف تاريخ �ل�شركة �لبالغ )120( 

مليون دولر باجتاه تطوير وت�شنيع مركبة يف وقت قيا�شي، �شيارة �شتدفع بال�شركة قدماً د�خل 

�شوق جديدة. وقد حققت �شيارة »�شكوربيو« Scorpio جناحاً باهراً على الفور. وبكلفة تبلغ 20 

باملئة فقط من كلفة جهد مماثل كان �ضيبذل يف الواليات املتحدة اأ�ضبحت ال�ضيارة مربحة 

بعد �إنتاج خم�شني �ألف وحدة فقط. وقد تعهد �أناند ماهيندر� �لذي يوؤمن بتقدم �شركته �إىل 

االأمام عن طريق طرح اأفكار مبتكرة ب�ضورة م�ضتمرة، تعهد بااللتزام بجعل 20 باملئة من 

مبيعات �لت�شنيع يف �ل�شركة تاأتي من �لآن ف�شاعد�ً من م�شروعات �إنتاجية جديدة.

اتفاقية  �ضكوربيو )العقرب(، عقدت �ضركة ماهيندرا وماهيندرا  عقب جناح م�ضروع 

 »Logan« ضراكة مع �ضركة رينو الفرن�ضية ل�ضناعة ال�ضيارات من اأجل ت�ضنيع ال�ضيارة لوغان�

وهي �شيارة رخي�شة �لثمن تباع حالياً يف رومانيا مقابل �شتة �آلف يورو �أو زهاء )7,500( 

دولر. و�شوف يتم �إنز�ل �شيار�ت »Logan« يف �لأ�شو�ق �لهندية هذ� �لعام. وت�شمل �لتفاقية 

��شتخد�م �شبكة توزيع �شركة رينو للم�شاعدة على تو�شيع دخول �شيار�ت �شركة ماهيندر� 

 اإن اناند 
)27(

�إىل �لأ�شو�ق �لأجنبية مبا فيها ماليزيا، رو�شية، جنوب �إفريقية، و�إندوني�شية.

ماهيندرا على قناعة باأن التوجه عاملياً هو الطريق الوحيدة التي �ضتحقق البقاء ل�ضركته. 

وت�ضتعد �ضركة ماهيندرا وماهيندرا التي تقوم بت�ضنيع وبيع اجلرارات يف الواليات املتحدة 

�لتي  �ل�شيار�ت  �إِنتاج  �لهندية �لأوىل يف  �ل�شركة  �لآن لأن ت�شبح  1994، ت�شتعد  منذ عام 

تتعامل مع �ل�شوق �لأمريكية مع �لتخطيط لبدء بيع �شيارتها SUV ذات الدفع الرباعي يف 

هذه �ل�شوق.

ويتوقع �أن تتمكن �ملوؤ�ش�شة �ل�شناعية �لهندية لل�شيار�ت من �إنتاج �أكرث من مليوين وحدة 

بحلول عام )2008(، االأمر الذي �ضي�ضع الهند يف مرتبة متقدمة على اململكة املتحدة وكندا 

لناحية �لقدرة �لإِنتاجية وعلى  �مل�شتوى مع �لرب�زيل، �لتي تعد ثامن �أكرب منتج لل�شيار�ت يف 

�لعامل. �إن �أكرث من �لثلث، )37( باملئة، من م�شرتي �ل�شيار�ت �لهنود هم من �لذين ي�شرتونها 
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للمرة االأوىل. اإال اأن عدد هوؤالء يف ال�ضني ي�ضكل )81( باملئة من م�ضرتيات ال�ضيارات. وتعد 

�إمكانية زيادة حجم �لنمو يف �ل�شوق �لهندية �إمكانية هائلة على �فرت��س �أن با�شتطاعة �لهند 

.
)28(

اال�ضتمرار يف تو�ضيع دائرة مواطنيها الذين ميتلكون قوة �ضرائية كافية ل�ضراء �ضيارة

�أما �أولئك �مل�شتهلكون �لهنود �لذين ل يقدرون على �شر�ء �شيارة فهم يلجوؤون �إىل �شر�ء 

 Avenger،Pulsar ،Discover، Ambition در�جة نارية. وباإمكانهم �ختيارها من مناذج ت�شمى

Splendour ،Passion، ومعناها: �ملنتقم، �لنجم �ل�شاطع، �كت�شف، �لطموح، �لبهاء، �ل�شغف. 

وكانت �شركة هريو هوند� تدير حملة دعائية عرب مطبوعات عديدة و�أخرى عرب �لتلفاز على 

�ل�شو�ء عندما كنت يف �لهند �لعام �لفائت من �أجل �لرتويج لطر�ز من �ل�شيار�ت خم�ش�س 

للن�شاء ح�شر�ً. و��شم �لطر�ز هو: »بليجر- �ملتعة« وكان �شعار �لإعلن �لذي ي�شور فتيات 

�أن  يجب  »ملاذ�  يت�شاءل:  �شيار�تهم،  لركوب  �ل�شبان  من  عرو�شاً  يرف�شن  مليحات  �شابات 

يح�ضل الفتيان على كل املتعة؟«. ويزداد عدد ال�ضابات الهنديات اللواتي يعملن قبل الزواج 

وحتى بعد الزواج. وهن ميتلكن النقود الإنفاقها، ويحتجن اإىل التحرك والتنقل ب�ضهولة، كما 

ميتلكن �لرغبة يف �ل�شتقللية. وت�شكل �لدر�جة �لنارية يف �لهند �شيارة �لأ�شرة للكثريين من 

�لنا�س �لذين لي�س مبقدورهم بب�شاطة �شر�ء �شيارة. ومن �ل�شائع �أن ترى �أُ�شر�ً باأكملها، مبن 

فيهم �أطفال حممولون على �لأذرع جال�شني بانتظام خلف بع�شهم  على در�جة نارية ي�شقون 

طريقهم يف خط متعرج �شمن حركة �ل�شري.

�إن �نتظار متكن �ملزيد من �لهنود لي�شبح مبقدورهم حتمل كلفة حتديث مركبة �لعائلة 

ذ�ت �لدولبني �إىل مركبة تتاألف من �أربعة دو�ليب هو �إحدى �لطرق لتو�شيع �شوق �ل�شيار�ت. 

�أما �لطريقة �لأخرى فتتمثل يف خف�س �لتكاليف. وقد �أعلنت �شركة Tata Motors عن خطط 

لت�شنيع �شيارة عائلية جديدة ت�شتوعب خم�شة ركاب �شتباع بالتجزئة مقابل مئة �ألف روپية 

. ومل تعلن �ل�شركة �لكثري من �لتفا�شيل ب�شاأن خططها حتى و�شع 
)29(

اأو زهاء 2,200 دوالر

تاأليف هذا الكتاب، ولكن ا�ضتخدام املواد الال�ضقة بداًل من القيام بعملية حلام لالأجزاء 

مع بع�شها �شكل �إحدى �خلطط �لتي جرى �لتطرق �إليها. كما �أن ت�شنيع �لأجز�ء �مل�شتقلة 

لل�ضيارات لتجميعها عند الطلب لدى ال�ضبكة الوا�ضعة من �ضركات بيع ال�ضيارات وور�ضات 

اإ�ضالح ال�ضيارات التابعة ل�ضركة Tata ي�شكل خطة �أخرى. و�إذ� ما حتقق �لنجاح لل�شركة 
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فاإنها �ضوف ت�ضع ذلك الرمز املطلق للحرية، واحلراك االجتماعي، والفردية -ال�ضيارة 

�خلا�شة- يف متناول قطاعات كاملة من �ملجتمع �لهندي �لتي نادر�ً ما جتروؤ على �أن حتلم 

بامتلك مثل هذ� �ل�شيء يف �لوقت �حلا�شر.

كذلك تدعم موؤ�ش�شة �شناعية �ل�شيار�ت �لهندية �لتوجه نحو خف�س �نبعاث �لغاز�ت، 

 SUV وزيادة فاعلية مادة البنزين. وبينما قط ي�ضتطيع البع�ص حتمل تكاليف �ضراء �ضيارات

�لتي تبتلع �لبنزين �بتلعاً، فاإن معظم �لهنود �لذين ي�شرتون �ل�شيار�ت يهمهم �ملردود 

�لقت�شادي للوقود، كما يهمهم �شعر �ل�شر�ء. وقد وجهت عدة بلديات مذكرة لطيفة �للهجة 

�إىل موؤ�ش�شة �شناعة �ل�شيار�ت، حثت فيها على �تخاذ خطو�ت تتيح للمركبات �لعامة، مثل 

�لبا�شات و�شيار�ت �لأجرة، �لعمل على �لغاز �لطبيعي �مل�شغوط )CNG(. وتعاقدت �ضركة 

ماهيندر� وماهيندر� مع �لدكتور �آرون جور� �لذي كان يدير م�شروع �شركة فورد لإنتاج �شيارة 

»ا�ضكيب ا�ص.يو.ڤي« Escape SUV ذ�ت �لدفع �لرباعي �لتي ت�شتخدم خليطاً من �لوقود 

�ل�شائل و�جلاف، من �أجل �لإ�شر�ف على م�شروع �شيار�ت مماثل خا�س بال�شركة. كما �أن 

الهند على اأهبة اال�ضتعداد للتو�ضل اإىل اإنتاج �ضيارات تعمل بوقود الكبل الكهربائي املرن، 

التي ت�ضتهلك حتى )80( باملئة من مادة �لإيثيل �لكحويل، وهي ُت�شتخرج من م�شادر نباتية 

مثل �لذرة �ملمزوجة مبادة �لديزل. وت�شكل �ل�شيار�ت �لتي ت�شري وفق �آلية �لكبل �ملرن )75( 

باملئة من �ل�شوق �جلديدة لل�شيار�ت يف �لرب�زيل حالياً. ومع �إدر�كها ل�شغط �لطلب �ملتز�يد 

على �ل�شيار�ت و�أ�شعار �لنفط �لآخذة يف �لرتفاع، تبحث �لهند ب�شكل دوؤوب ون�شط يف تطوير 

�أنو�ع من �لوقود �حليوي مثل �لكحول �ليثيلي.

اإن اإحدى اأكرث �ضركات ال�ضيارات اإثارة لالهتمام يف الهند هي ال�ضركة املنتجة لل�ضيارة 

بالكهرباء  �ضيارات تعمل  بنغالور،  Reva. وت�ضنع ريڤا، ومقرها مدينة  »ريڤا«  ال�ضغرية 

كلياً. وهي تعر�س حالياً �شيارة تت�شع لر�كبني، ولها موؤخرة ذ�ت باب خلفي. وت�شتعد �شركة 

ريڤا التي تاأ�ض�ضت عام 1995، لتطوير �ضيارات �ضديقة للبيئة وت�ضويقها يف اأوروبة بكل عزم 

 )EEC( وت�شميم. وقد ح�شل طر�ز �ل�شيارة على م�شادقة �لحتاد �لقت�شادي �لأوروبي

ويجري �لآن ت�شديرها �إىل �ململكة �ملتحدة ومالطا، و�ختبارها لل�شوق يف �لوليات �ملتحدة، 

�لرنويج، �شوي�شر�، قرب�س، �ليابان و�شريلنكا. ولدى �لهنود د�فع �أبعد كثري�ً من �لوليات 
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�ملتحدة ملتابعة تنفيذ خطط ت�شنيع �إبد�عية تعمل على خف�س كلفة �لبيع بالتجزئة، ف�شًل 

عن �متلكهم و�شائل تكنولوجيا مبتكرة تدعم فاعلية �لوقود وتعطي مردود�ً �أف�شل وتقلل 

من انبعاثات الغازات، حيث اإن اأ�ضحاب م�ضانع ال�ضيارات يف اأمريكة كانوا يكتفون بتحقيق 

�لك�شب �ل�شهل من دون حاجة �إىل بذل جهد كبري، وهم ي�شتهينون بال�شروط �لأ�شا�شية �لتي 

و�ضعتها احلكومة ب�ضاأن فاعلية الوقود منذ مدة طويلة جداً. وتدفع احلاجة بالهند باجتاه 

تويل دور ريادي عاملي يف ت�ضنيع �ضيارات ومركبات ذات كلفة منخف�ضة ومردود اقت�ضادي 

جيد، وال تت�ضبب يف زيادة معدالت تلوث البيئة.

االئتمان املي�ضر

وبينما ترتفع رو�تب �لبع�س يف �لهند �إىل جانب �رتفاع �لقوة �ل�شر�ئية -ز�دت مبعدل 

اجلديدة  امل�ضرفية  االئتمان  فر�ص  يف  املفاجئة  الزيادة  تبقى   - 2005 عام  باملئة   )135(

بالن�شبة للم�شتهلكني �لهنود �أحد �أهم �لعو�مل يف �لطفرة �ل�شتهلكية �لتي ت�شهدها �لبلد. 

فقد ولت االأيام حينما كانت االأ�ضر تقت�ضد يف النفقات وتتذمر حتى تتوفر لها النقود من اأجل 

�أن حتقق خبطة ل�شر�ء ثلجة كهربائية جديدة، در�جة نارية، �شيارة �أو حتى منزل. فثمانون 

باملئة من �شيار�ت �لركاب ُتباع �لآن بو�شاطة عمليات �لتمويل. وهناك يف ولية غورغاون 

جممع جتاري جديد لل�شيار�ت قيد �لإن�شاء. و�شتقام فيه �شالت عر�س ملاركات خمتلفة من 

�ل�شيار�ت، وكذلك مر�فق خمت�شة بتقدمي �لتمويل و�لت�شهيلت �ملالية، وكلها توجد حتت 

�ضقف واحد. ويف عام 1995، كان هناك )2.6( مليونا �أ�شرة هندية ت�شتطيع �لوفاء ب�شروط 

احل�ضول على قر�ص عقاري. وبحلول عام 2003، كان هذ� �لرقم قد �رتفع �إىل )20.5( مليوناً 

غري اأنه ال يزال ي�ضكل جزءاً �ضئياًل من املجموع الكلي لل�ضكان البالغ )1.2( مليار ن�ضمة. ومع 

ذلك فاإنه يتوقع �أن تنمو �شوق �لقرو�س �لعقارية يف �لهند بن�شبة كبرية تبلغ 30-45 باملئة 

.
�ضنوياً، لت�ضل اإىل قيمة كلية مقدارها )77( مليار دوالر بحلول عام 2008)30(

قال يل ميهري دو�ضي رئي�ص بنك كريديه �ضوي�ص بو�ضطن، فرع الهند عندما حتدثت اإليه 

يف بومباي يف عام 2006: »�إن بيئة �لإقر��س �ل�شتهلكية خمتلفة كلياً يف �لهند �لآن مقارنة 
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ببد�ية �لت�شعينيات. فقد كانت �لأ�شعار �آنذ�ك �أعلى بن�شبة 20 باملئة. وهي �لآن �أقل بن�شبة 

)10( باملئة. وت�ضتغل الطبقة الو�ضطى التي توؤلف ربع مليون ن�ضمة، االأ�ضعار املنخف�ضة، فتعمد 

�إىل �قرت��س �ملال من �أجل �لإنفاق«.

للقرو�ص  تروج  ودعايات  اإعالنية  لوحات  الهند  اإليه يف  تذهب  كل مكان  وهنالك يف 

اال�ضتهالكية يف ظل املناف�ضة احلامية الدائرة بني امل�ضارف، وذلك ل�ضد انتباه امل�ضتهلك 

�لهندي �ملنفتح حديثاً على �أجو�ء �لقرت��س. ويوؤكد �شتيفن روت�س من م�شرف مورغان 

يف  �شيما  ل  للم�شتهلك  �ملوجهة  �لنمو  خطط  على  تركز  �لهندية  �مل�شارف  »�أن  �شتانلي: 

. وت�ضمل هذه 
)31(

م�شاألة متويل �لقرو�س �لعقارية وبطاقة �لئتمان وبطاقة �حل�شاب �ملدين«

 ،GE Money جي.�ي. موين ،HSBC ات�ص.ا�ص.بي.�ضي ،Citibank امل�ضارف �ضيتي بانك

�إىل جانب جمموعة كبرية من �مل�شارف �لهندية، ومنها على �شبيل �لذكر �آي. �شي. �آي. �شي 

.HDFC وات�ص.دي.اف.�ضي Dena Bank دينا بانك ،ICICI

وبينما �شاعدت عملية �إقر��س �مل�شتهلكني دون �شك يف دعم �لطفرة �ل�شتهلكية يف �لهند، 

وتزايد االإقبال على ال�ضراء، فاإن هناك اأموراً تبعث على القلق باأن ثمة وهماً ائتمانياً قد يكون 

يف طور الت�ضكيل. فاأ�ضعار ال�ضكن ترتفع ب�ضرعة، وت�ضغط امل�ضارف بهمة عالية للح�ضول 

على جزء من �شوق �لأقر��س �ل�شتهلكية، يف حني ميتلك �مل�شتهلكون خربة �شعيفة يف 

 Rediff م�شاألة تدبر �شد�د �لديون. وكان �آجيت بالكري�شنان �ملوظف �لتنفيذي �مل�شوؤول ملوقع

»رديف« دوت.كوم قد حدثني يف �ضهر كانون االأول »دي�ضمرب« من عام 2005، ونحن نتناول 

فنجاناً من �لقهوة يف قاعة �ل�شتقبال بفندق �وبروي يف مدينة بومباي عن موقفه �حلذر 

�إز�ء هذ� �لتوجه فاأو�شح قائًل: لقد بد�أت عملية �إقر��س �مل�شتهلكني قبل نحو خم�س �شنو�ت 

بتقدمي قرو�س غري مكلفة ودفعات نقدية �أولية قليلة. وهي ت�شل �لآن �إىل ن�شب خميفة جد�ًً. 

كما تقوم عملية االإقرا�ص يف جمال البيع بالتجزئة برفع تكلفة اال�ضتهالك يف الهند، يف 

حني د�أبت �حلكومة على �لقول: »ل تبنو� �أوهاماً«. ويبدو وكاأن خماوفه لها مايربرها متاماً. 

ففي �ضهر ني�ضان من عام 2006، و�شع بنك �لحتياط �لهندي مو�شع �لتنفيذ �شل�شلة من 

االإجراءات املخ�ض�ضة حلماية امل�ضارف من القرو�ص الهالكة، التي ال يوؤمل ا�ضرتجاعها. 
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وا�ضتناداً اإىل تقرير ن�ضر عام 2006، يف جملة »امل�ضريف« The Banker فقد كانت امل�ضارف 

يف �لهند »تتاأنى لتقومي خماطر �إقر��س �ملليني من �شغار �ملقرت�شني �لذين ميلكون �شجًل 

دائناً غري مرتابط. اإن حالة الذعر مل تظهر اإىل ال�ضطح بعد، غري اأن امل�ضارف وامل�ضرفني 

على و�ضع ال�ضوابط التنظيمية ال ي�ضعرون باالرتياح اإزاء الكيفية، التي ميكن بها لالرتفاع يف 

�أ�شعار �لفائدة، و�لأ�شعار �ملحلقة للممتلكات �لعقارية، �أو �لنكما�س �حلاد يف �أ�شو�ق �لأ�شهم، 

وقد بات االإقرا�ص يف جمال البيع بالتجزئة جزءاً مهماً من 
 ،)32(

اأن يوؤثر يف امليزانية العامة

�لعمل �مل�شريف يف �لهند، حيث ي�شم زهاء ربع �لعتماد �مل�شريف.

ومن اأجل ا�ضرتداد القرو�ص الهالكة، جلاأت البنوك اإىل اتخاذ عدد متزايد من االإجراءات 

�جلذرية �لتي ترت�وح ما بني �لتعاقد مع فرق مو�شيقية من �أجل قرع �لطبول �أمام بيوت 

�ملتخلفني عن �لدفع �إىل توظيف جمموعة من �لرجال �ل�شر�شني من �أجل ترهيبهم. وكانت 

طالبة هندية يف ق�شم �لدر��شات �لعليا ممن �أجريت معهن مقابلة يف نيويورك ل�شتطلع 

ر�أيها يف �شياق �أحد �لبحوث �لتي كنت �أجريها قد �أبلغتني �أنها تعرف �لكثريين من �لطلب 

�لهنود �لذين، لقناعتهم باأن �لبنوك لن تتمكن من �لو�شول �إليهم يف �خلارج، كانو� قد تخلفو� 

عن دفع ديون مرتبطة ببطاقات �لئتمان قبيل مغادرتهم �إىل �لوليات �ملتحدة. وتلقى طالب 

كنت على معرفة به �ت�شاًل هاتفياً من و�لديه �ملذعورين يف �لهند يقولن فيه: »�إِنهم �أر�شلو� 

بع�س �لرجال لتحطيم �ل�شيارة، و�أبلغونا �أنهم �شوف يحطموننا يف �ملرة �لقادمة �إن مل تدفع 

ديونك«. وقد بادر اإىل �ضدادها على الفور.

�زدهرت قرو�س �لتعليم يف �لهند يف حني يتد�فع �أولياء �لأمور لتجميع �ملبالغ �لكبرية 

�ملطلوبة لإر�شال �أولدهم �إىل �أف�شل �ملد�ر�س. وي�شتخدم �لعديد من �مل�شتفيدين من هذه 

�لقرو�س، �لنقود للدر��شة يف �خلارج حيث ميكن �أن تتجاوز تكاليف �لتعليم �أكرث كثري�ً من 

ميز�نية عائلة هندية. ويف حماولة للعثور على �ملتخلفني عن �لدفع �لذين فرو� من �لبلد 

]�ضيفرة  الباركود  �ضريط  ا�ضتخدام نظام  الهندية يف  امل�ضرفية  ال�ضناعات  تفكر موؤ�ض�ضة 

�خلطوط �مل�شتقيمة �لتي حتوي معلومات يعاجلها �حلا�شوب[ على جوازات �ضفر املقرت�ضني 

. وي�ضكل هذا االإجراء اجلذري الذي ينتهك 
)33(

جلعل �أمر �قتفاء �أثرهم �أ�شهل بالن�شبة �إليها
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خ�شو�شية �ملقرت�شني موؤ�شر�ً على مدى ياأ�س �مل�شارف �لهندية من �لإم�شاك باملتخلفني 

وجتنب عواقب القرو�ص الهالكة.

اإقرا�ص الفقراء

قال يل الدكتور نات�ضكت مور نائب املدير االإداري مل�ضرف ICICI �لهند: »�إذ� ما قمت بر�شم 

خط عند، لنقل، ثلثة �أو �أربعة دولر�ت يومياً للدخل، فاإن جزء�ً كبري�ً من �شعب �لهند �شوف 

يقع حتت ذلك اخلط«. كما اأو�ضح اأن م�ضرف ICICI كان قد بداأ اأ�ضاًل بالنظر يف م�ضاعدة 

�لأغلبية �لفقرية يف �لهند بنموذج تقليدي للم�شوؤولية �لجتماعية: خ�ش�س �مل�شرف جانباً 

بع�س �لأمو�ل، و��شتخدمها لدعم �ملبادر�ت �ل�شحية و�لتعليمية و�لتمويل �ل�شغري. وبينما ل 

يزال امل�ضرف يتابع املو�ضوع ال�ضحي والتعليمي كجزء من جهود امل�ضوؤولية االجتماعية فقد 

�أدرك �أنه ميكن �لأخذ يف �لعتبار �أن �لتمويل �ل�شغري يندرج يف �إطار فر�س �لعمل، وبعد 

القيام ببع�ص البدايات اخلاطئة، يبدو اأن ICICI قد تو�ضل اإىل �ضيغة الإعطاء الفقراء �ضيئاً 

تنظر �إليه �لطبقة �لو�شطى و�لنا�س �لأثرياء على �أنه �أمر م�شلم به: فر�س �حل�شول على 

االئتمان املي�ضر بفائدة �ضئيلة وغريه من اخلدمات املالية.

وقال الدكتور مور مو�ضحاً »اإن ال�ضمان احلقيقي الذي ميلكه اإن�ضان فقري هو نوعية احلياة 

التي مرت به اأو بها. لقد كنت اأنه�ص �ضباحاً. كنت اأعمل بجد. وكنت اأعتني بعائلتي. اإن حقيقة 

كون �شخ�س ما يعي�س ب�شكل منظم على مدى �لعمر هو �أمر ذو قيمة كبرية للغاية«. و�أ�شار �إىل 

اأن ال�ضيارة امل�ضتعملة ال قيمة كبرية لها ك�ضمانة اإ�ضافية، اإال اأن امل�ضارف ت�ضر على نظرتها 

اإىل ال�ضمانة االإ�ضافية امللمو�ضة بو�ضفها امللكية الوحيدة اجلديرة باالعتبار. وهناك اأ�ضخا�ص 

فقر�ء جد�ً لي�شت لديهم ملكيات ملمو�شة، غري �أن �ل�شمعة �لتي بنوها ب�شفتهم مو�طنني 

م�شتقيمني ميكن �أن تكون ذ�ت قيمة �أكرب كثري�ً. »وقد ت�شاءل م�شرف ICICI: ملاذ� ل جنعل 

من هذه �ل�شمعة ذ�تها �ل�شمانة �لإ�شافية عرب منوذج �لإقر��س �جلماعي �ملتبع وفق �أ�شلوب 

م�شرف غر�مني �ل�شهري؟ �إن �عتقادنا �لوحيد هو �أن باإمكان كل �شخ�س �أن يفعل �شيئاًَ. �إن 

�مر�أة ل متلك �شيئاً، ومن دون تعليم، ل �شيء، ميكنها �أن تفعل �شيئاً. و�إذ� كان مبقدورها 
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�حل�شول على قر�س، فاإن باإمكانها �شر�ء جامو�شة وبيع �حلليب. باإمكانها �أن تبد�أ مب�شروع 

اإقامة ب�ضتان لزراعة اخل�ضراوات وبيعها.

وهذه هي بال�شبط �لفل�شفة �لتي �أدت مبحمد يون�س �حلائز على جائزة نوبل، �إىل بدء 

م�شروع �أف�شل م�شرف للت�شليف معروف يف �لعامل خمت�س بامل�شروعات �ل�شغرية، وهو 

»م�ضرف غرامني« Grameen Bank. ويقوم م�ضرف ICICI بتبني هذا النوع من التفكري 

والعمل مع اأكرث من مئة منظمة �ضريكة ومع احلكومة، لزيادة عدد ال�ضكان الذين يح�ضلون 

على خدماتهم يف �لوقت �لذي يقومون فيه بالتقليل من �ملخاطر، وزيادة عدد �لقرو�س 

�ملقدمة للم�شروعات �ل�شغرية �إىل م�شتوى مل يبلغه �أي م�شرف �آخر حتى �لآن. وقد ذكر يل 

الدكتور مور اأن برنامج قرو�ص امل�ضروعات ال�ضغرية التابع مل�ضرف ICICI يخدم، وبعد مرور 

اأربعة اأعوام على اإن�ضائه، ثالثة ماليني زبون، وميتلك اأ�ضواًل وممتلكات بقيمة )600( مليون 

دولر. وهدفهم هو �لو�شول �إىل )25( مليون اأ�ضرة واأ�ضول وممتلكات بقيمة )10( مليارات 

دولر. وقال �أي�شاً: »�لأمور �شتكون �أ�شهل كثري�ًَ �إذ� ما كان بالإمكان جعل �ل�شجل �لئتماين 

للمقرت�س حمموًل عرب �لأقاليم و�مل�شارف عن طريق تزويد كل و�حد منهم ببطاقة تعريف 

فريدة تطبق تقنية مطابقة امل�ضاهدات البيولوجية كحدقة العني وب�ضمات االأ�ضابع وتتيح 

تتبع �شلوكه �لئتماين. وباإمكانه بعد ذلك �لتوجه �إىل ك�شك للإنرتنت �أو فرع لأحد �مل�شارف 

و��شتخد�م ب�شمة �لإبهام لطلب �شجله، حموًل بذلك �شجله �لئتماين �ل�شليم �إىل مدخل 

مبا�ضر للح�ضول على �ضلفة غري مكلفة. واأ�ضار الدكتور مور اإىل اأنه  يجب على احلكومة اأو 

�لذين يتولون تنظيم �لعمل �مل�شريف �إعطاء تفوي�س با�شتخد�م مثل هذه �لبطاقة؛ وباإمكان 

امل�ضارف تويل البقية.

وقال ب�شاأن جموع �لفقر�ء يف �لهند: »هذه هي �شوقنا. لدينا فر�شة هائلة �إىل حد بعيد 

هنا يف الهند واأنا متفائل للغاية ب�ضاأن م�ضتقبل هذه البالد. وقد كانت اأعوام الت�ضعينيات 

-قامت الهند بتحرير اقت�ضادها يف عام 1991 - اأقل مما يعتقد اأنها كانت عليه. ومل نكن 

م�شتعدين. و�حلقيقة فاإن �لأمور قد بد�أت بالنطلق �لآن فنحن نقوم ببناء �أ�ش�س عملنا على 

قيمة حقيقية. نحن مربحون ونقوم بتقدمي خدماتنا ملن يحتاجنا بالفعل.
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طفرة البناء

بالإ�شافة �إىل تلقف �ل�شيار�ت، و�ملعد�ت �ملنزلية، و�لأجهزة �لإلكرتونية ببطاقة �ئتمانهم 

�ملكت�شفة حديثاً، فقد د�أب �لهنود على ��شتخد�م �لقرو�س �لعقارية ل�شر�ء �لبيوت و�ل�شقق. 

واأدى التهافت على طلبها اإىل ارتفاع االأ�ضعار ب�ضكل حاد. وارتفعت اأ�ضعار االأرا�ضي فجاأة 

وب�ضرعة كبرية. وتعادل اأ�ضعار االأمالك العقارية يف بع�ص مدن الهند االأ�ضعار يف مدينة 

مانهاتن، لو�س �أجنلو�س �أو �شان فر�ن�شي�شكو، وهي �أعلى يف بع�س �حلالت. ول يز�ل معظم 

الهنود، )70( باملئة تقريباً، يعي�شون يف �ملناطق �لريفية �إل �أن برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي 

)UNDP( يتوقع �أن متتد عملية �لتو�شع �لعمر�ين بن�شبة �أربعني باملئة مما يوؤدي �إىل م�شاعفة 

 وعند 
)34(

عدد �ضكان املناطق احل�ضرية يف الهند اإىل 600 مليون ن�ضمة بحلول عام )2030(.

تلك املرحلة �ضيبلغ عدد �ضكان مدينة بومباي )35( مليون ن�ضمة، بينما �ضي�ضل عدد �ضكان 

كل من مدينتي دلهي وكالكوتا اإىل )35( مليون ن�ضمة لكل منهما. واإىل جانب هذا النوع 

لع�ضرات  للم�ضاكن  دائمة  تكون هناك حاجة  �ضوف  ال�ضكان احل�ضر،  الزيادة يف عدد  من 

ال�ضنني القادمة. و�ضوف تزداد يف تلك االأثناء اأي�ضاً احلاجة اإىل مكان يخ�ض�ص لبناء اأحدث 

�ملكاتب لت�شم قطاعات �شناعة تكنولوجيا �ملعلومات و�خلدمات �ملتعلقة بالقت�شاد �لهندي 

�لآخذ يف �لتو�شع و�لتطور. وتتطلب هذه �ل�شناعات بدورها وجود مباٍن ذ�ت معايري معينة 

�شمن بنيتها �لتحتية ل �شيما توفر تيار د�ئم من �لكهرباء من �أجل تغذية �ملعد�ت و�أجهزة 

تكييف �لهو�ء بالطاقة �لكهربائية. ومبا �أن �مل�شاحات �لعمر�نية يف �ملدن �لرئي�شة �لكربى يف 

�لهند متخمة باملباين فاإنه يجري �لعمل على �إقامة جممعات مكاتب جديدة يف مناطق نائية 

ومناطق �قت�شادية خا�شة )Special Economic Zones SEZs(، حيث يجري ت�شييد خليط 

من �ملكاتب، و�ملد�ر�س، و�مل�شاكن وغريها من �ملن�شاآت �ملر�فق �لعامة.

ويف الهند يعي�ص )51( باملئة فقط من �ضكان البالد يف دور ت�ضنف على اأنها جيدة. ويعي�ص 

اأربعة واأربعون باملئة يف منازل بالكاد تعد قابلة للحياة فيها. يف حني يعي�ص )5( باملئة يف 

»القابل  »اجليد«  ت�ضنيف  الهند  لل�ضكان يف  الر�ضمي  االإح�ضاء  . ويحدد 
)35(

دور متهدمة

. ويف بومباي يعي�ص )60( 
)36(

للحياة«، اأو »املتهدم« اعتماداً على »وجهة نظر ورد املجيب«

باملئة من �ضكان املدينة يف م�ضاكن دون امل�ضتوى املطلوب، ويف ال�ضوارع، ويف بع�ص االأحيان 
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حتت غطاء مفتوح من �لقما�س �مل�شّمع، و�أحياناً دون �أي �شيء �آخر �شوى بطانية مو�شوعة 

بينهم وبني حافة �لر�شيف. و�إذ� كان على �لهند فعًل �أن حتول نف�شها �إىل دولة نامية، فاإن 

عليها اأن توجه اهتمامها اإىل معاجلة حاجة فقرائها اإىل املاأوى واإىل امل�ضكن. اإال اأن طفرة 

�لإ�شكان �لتي ت�شهدها �لهند ل تقدم �مل�شاكن مقابل تكلفة رخي�شة �أو دون مقابل وهو ما 

حتتاجه غالبية �ملو�طنني �لهنود ب�شدة. وتتجه �شركات �لتعمري و�لعاملون يف �شوق �مل�شاربات 

�لعقارية و�لتجارية نحو جممعات �لأبنية �لفاخرة �لتي ميكن لهم �أن يطلبو� مقابلها ثمناً 

مرتفعاً. وهنالك دافع �ضئيل الإ�ضكان الفقراء اأو حتى الطبقة الو�ضطى االأدنى ب�ضكل الئق 

معقول، كما هو ظاهر من �أكو�خ �ل�شفيح �لقذرة �لتي تزدحم يف مو�جهة جدر�ن �لعقار�ت 

�لفاخرة. ويف حني جعل تو�شيع عملية �لديون �لعقارية، من �ل�شقق و�لبيوت ذ�ت �لطابق 

�لو�حد، �لتي تباع باأ�شعار مرتفعة، يف متناول �شوق �أكرب حجماً، فاإن �ل�شوق �ملوؤهلة للقرو�س 

�لعقارية تظل �شغرية �حلجم ن�شبياً.

ويجعل �لتهافت على �شر�ء �لأر��شي يف �لهند من رو�ج �شوق �لعقار�ت �لأخري يف �لوليات 

املتحدة يبدو غري ذي اأهمية باملقارنة. فاجلميع -من ال�ضركات العاملية العمالقة العاملة يف 

م�شروعات بناء �لعقار�ت �إىل �شناديق �أ�شهم �ملخاطرة و�لتحوط �أو �لأ�شهم �لوقائية �لباحثة 

عن فر�س �أكرب كثري�ً من �ملعتاد- ي�شارك يف �لن�شاطات �لتي ت�شهدها �ل�شوق �شعياً ور�ء 

 Farallon Capital Management »مكا�ضبها. ويف عام 2005، دفع »فارالون كابيتال مانيجمنت

وهو �شندوق �أ�شهم وقائية مقره �لوليات �ملتحدة �آنذ�ك، �ل�شعر �لذي ل ي�شدق وقيمته 54.5 

مليون دوالر مقابل قطعة من االأر�ص يف بومباي م�ضاحتها اأحد ع�ضر فداناً، ومل يكف العاملون 

يف قطاع �لإن�شاء�ت عن �ل�شحك عندما عر�س �ل�شندوق )95.5( مليون دوالر لقاء قطعة اأر�ص 

جماورة، لكنهم �كت�شفو� �أن عر�شهم كان �لعر�س �لأقل �لثاين. وقد �رتفعت �أ�شعار �لأر��شي 

من )30( باملئة اإىل )100( باملئة يف مدة ثمانية ع�شر �شهر�ً فقط �نتهت يف متوز �ملا�شي، بينما 

�زد�دت �أ�شهم �لعقار�ت مبقد�ر 2,000 باملئة حيث �ن�شم �جلميع �إىل هذ� �لتوجه. كما جلاأت 

جميع �مل�شارف �لكربى يف �لعامل �إىل �ل�شتثمار يف �شوق �لعقار�ت �لهندية �أو يف �شناديق 

مالية متد�ولة ت�شتثمر يف �لعقار�ت �لهندية، مبا فيها مورغان �شتانلي، مرييل لين�س، موؤ�ش�شة 

جي.�ي للتمويل �لتجاري �لعقاري، جي بي مورغان، ووربورغ بينكا�س و�إد�رة �لأ�شول �لأملانية 
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وقد �شكل هذ� كله نعمة لل�شركات �لكبرية �لعاملة يف جمال �لبناء و�لتعمري مثل �شركة 

»بان�ضت�ضيل ديڤيلوبرز«  بنغالور، و�ضركة  Mantri Developers يف  »مانرتي ديڤيلوبرز« 

 ،DLF »دي.ال.اف«  العمالقة  العقارية  ال�ضركات  جانب  اإىل   Panscheel Developers

»راهيجا« Raheja، و»هري�ند�ين« Hirandani. واأينما توجهت يف الهند ت�ضاهد اأبنية �ضققية 

يف طور الت�ضييد، وتروج اللوحات االإعالنية الأ�ضباب الراحة والرفاهية املتوافرة يف مناطق 

عمر�نية جديدة مع م�شاهد من �ملناظر �لطبيعية غري معروفة يف �لهند �حل�شرية: حد�ئق 

عامة نظيفة ووا�ضعة، وبرك �ضباحة، ومالعب ملمار�ضة ريا�ضة كرة امل�ضرب. وت�ضكل ال�ضفحة 

 Parsvnath »الكاملة من الدعايات املن�ضورة ل�ضالح �ضركة »بار�ضڤناث ديفلوبرز ليميتد

هذه  به  تعد  ملا  منوذجاً  �لبنجاب  يف  �شيتي«  »كينغ  �مللوك  مدينة  عن   Developers'Ltd

�ملجمعات �ل�شكنية. فمدينة �مللوك هي ح�شناً، منطقة �شكنية خا�شة ر�ئعة وفخمة جد�ً �إىل 

حد اأنها ت�ضلح الإقامة امللوك. »و�ضوف تكون املنطقة مملكة من الراحة والرفاهية والرثاء 

قائمة بذ�تها يف خ�شم حالة �لفو�شى �لتي تعي�شها �لهند خارج �أبو�بها. و�شوف يكون هناك 

�لكثري من �مل�شاحات �لو��شعة »فيلت م�شممة على نحو جميل �إىل جانب طرقات معبدة 

عري�ضة ومزروعة ب�ضفوف من االأ�ضجار على جانبيها. وجرى تن�ضيق اأر�ضها بحيث تخلو من 

�حلو�جز لت�شم �شاحات عامة خ�شر�ء« �إ�شافة �إىل »مدر�شة، وجممع جتاري، مركز للت�شوق، 

مر�فق �شحية، وناٍد �أنيق يوفر و�شائل �لر�حة �حلديثة »ودعونا ل نن�شى«، »�لأمن«.

فاإن  �لثمن،  رخي�شة  �ل�شعبية  �مل�شاكن  بناء  �أجل  من  �لأر�س  تخ�شي�س  يتم  وحيثما 

�شركات �لبناء �ملجردة من �ملبادئ �لأخلقية ل تتورع عن �أخذها طمعاً يف غايات ربحية 

�أكرث. وكان �أحدث و�أجمل جممع للت�شوق يف بومباي و��شمه »Atria Millenium Mall« »اتريا 

ميللينيوم مول« قد افتتح بهدوء يف �ضاحية Worli يف العام املا�ضي. واملجمع التجاري الذي 

 ،Pepe Jeans، Nike، United Colors of Benetton، Levi's، Aldo يحوي علمات جتارية مثل

وSony -عد� عن ذكر �أول �شالة عر�س ل�شيار�ت رول�س روي�س يف �لهند- �أَ�شبح مو�شع جدل 
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حاد عندما جرى رفع دعوى ق�شائية با�شم �مل�شلحة �لعامة �شده على �أ�شا�س �أنه مت بناوؤه 

على م�ضاحة )180( األف قدم مربعة من االأرا�ضي املحجوزة الإ�ضكان امل�ضردين، »وت�ضجيل 

ثماين ع�شرة خمالفة لقو�نني خا�شة مبنطقة �لتنظيم �ل�شاحلية )CRZ( وباإعادة تعمري 

املجتمعات ال�ضكنية )DCR( و�لن�شب �ملتعلقة بحجم �لأر�س �ملعدة للبناء �إىل �مل�شاحة �لكلية 

للبناء ذاته )FSI(، فقد طلبت �ملحكمة �لعليا يف بومباي لحقاًَ من حكومة �لولية ومن �شركة 

»بريهامنومباي �ملحلية ]BMC Corporation Brihanmumbai Municipal[، تو�ضيحاً 

للمالب�ضات املتعلقة باالإعفاءات التي منحت ل�ضركة االإن�ضاءات كما �ضدرت توجيهات اإىل 

�شركة بريهامنومباي �ملحلية �لأ�شهام بتقدمي تف�شري ل�شيا�شتها �ملتعلقة بال�شتحو�ذ على مبلغ 

. وبعبارة �أخرى فقد 
)38(

ثمانني مليون روپية من �شركة �لتعمري من �أجل �إ�شكان �مل�شردين«

طلبت املحكمة من ال�ضركة املحلية تو�ضيح كيفية تو�ضلها اإىل اإعطاء هذه االأر�ص ل�ضركة 

�لتعمري وماذ� فعلت بالأمو�ل �لتي تلقتها منها من �أجل بناء م�شاكن رخي�شة �لثمن ميكن 

و�حلكومات  �لهندية،  �ملحاكم  وتقوم  ما(.  �آخر  مكان  �ملرء يف  )يفرت�س  تكاليفها  حتمل 

املحلية يف بع�ص احلاالت باتخاذ اإجراءات �ضارمة �ضد اأعمال البناء غري امل�ضروع، اإال اأن 

الف�ضاد امل�ضت�ضري واملبالغ الهائلة من االأموال النا�ضطة يف هذا املجال، جتعل من هذا الو�ضع 

م�ضكلة م�ضتع�ضية.

الهند حتلق جواً

يبدو �أن �أجو�ء وف�شاء�ت �لهند �آخذة بالزدحام مثلما هو �لو�شع يف �شو�رعها. فهنالك 

�شركات طري�ن جديدة تظهر فجاأة وب�شرعة كل ب�شعة �شهور، وعندما مت تد�شني �شركة 

خطوط ديكان Air Deccan اجلوية يف عام )2003(، اأحدثت موجات من الذهول يف كل 

�أنحاء �ل�شوق �ملحلية �لهندية بتقدميها لعرو�س رحلت جوية من دون فر�س ر�شوم �إ�شافية 

وباأ�شعار متهاودة ب�شكل ل ي�شدق. وباإمكان ركاب �شركة �خلطوط �جلوية »ديكان« �أن ي�شرتو� 

جمموعة من ثالثني بطاقة حملية مقابل 50,000 روپية. وهذ� يجعل ثمن �لبطاقة �لو�حدة 

. وقد و�شعت �أجور �ل�شفر �لرخي�شة �لآلف من �لهنود 
)39(ً

1,666 روپية �أو زهاء )37( دوالرا

�لذين مل يكونو� قادرين �أبد�ً على حتمل نفقات �ل�شفر بالطائرة د�خل �أجو�ء �لهند، ومما يثري 
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الده�ضة اأن )40( باملئة من ركاب �شركة طري�ن ديكان كانو� ي�شافرون جو�ً �أول مرة يف حياتهم 

. وين�ضب اإىل �ضركة الطريان الف�ضل يف 
عندما مت �فتتاح خط �ل�شركة، يف عام )2003()40(

. وباإدراكها لالمكانيات 
)41(

)10( باملئة زيادة حركة الطريان االإجمالية يف البالد بن�ضبة 

�ملتو�فرة عمدت �شركة طري�ن �أخرى هي »�شباي�شجيت« Spicejet وتعر�س �أ�شعار�ً خمف�شة 

اأي�ضاً اإىل تبني �ضيا�ضة مماثلة وحذت حذوها على الفور.

واأطلق فيجاي موليا، وهو رئي�ص ال�ضركة املنتجة للعالمة التجارية مل�ضروب اجلعة الهندي 

»كينغفي�ضر« Kingfisher، الذي يتمتع ب�ضخ�ضية واثقة ملفتة لالنتباه اأطلق �ضركة طريان 

بهذ� �ل�شم يف عام 2005. وعلى النقي�ص من �ضركتي »ايرديكان« و»�ضباي�ضجيت« فاإن �ضركة 

»كينغفي�شر« ت�شوق نف�شها من منطلق توفري و�شائل �لرفاهية و�ملتعة، و�شعارها يقول: »�شافر 

بطريان االأوقات املمتعة«. وي�ضتمتع ركاب درجة رجال االأعمال باجللو�ص يف مقاعد جمهزة 

لي�شتلقو� عليها مع دعامات منف�شلة لإر�حة �لأكتاف ووجبات طعام من �ختيار �لذو�قة 

يق�شد بها �إر�شاء �لذوق �ملميز �ل�شهري ملوؤ�ش�س �ل�شركة �ل�شيد موليا نف�شه. وي�شتفيد جميع 

�لركاب من خدمات �لعناية و�لإطعام �لتي يقدمها �شرب من �مل�شيفات �جلّويات �للو�تي 

يرتدين تنانري حمر�ء ق�شرية جد�ً وينتعلن �أحذية حمر�ء لها وقع معدين. وعليه فلي�س من 

�مل�شتغرب �أن �ل�شفر �لد�خلي للركاب جو�ً يف �لهند قد �زد�د بن�شبة )24.2( باملئة يف العام 

الفائت وحده. ويقدر باأن )100( مليون هندي جديد من الطبقة الو�ضطى �ضوف ي�ضبحون 

م�ضافرين حمتملني جواً بحلول عام )2010(.

املا�ضي. وبداأ  العام  باملئة   )18( اإىل الهند بن�ضبة  ازدادت حركة الطريان الدويل  وقد 

ريت�شارد بر�ن�شون رئي�س �شركة �خلطوط �جلوية »ڤريجن« بال�شفر بالطائرة �إىل �لهند من 

لندن ثالث مرات اأ�ضبوعياً يف عام )2005(، وكان قد اأعلن اأنه يرغب يف احل�ضول على ح�ضة 

 Jet »وجلاأت �ضركة طريان »جيت ايرالينز .
)42(ً

رئي�ضة يف �ضركة طريان حملية هندية اأي�ضا

Airlines �لهندية �إىل تو�شيع �شبكة م�شار�تها لت�شمل �أوروبة، جنوب �شرق �آ�شية، و�ل�شرق 

�لأو�شط. وتقدمت بطلب لل�شروع يف تقدمي خدمات �لنقل �إىل �لوليات �ملتحدة يف عام 

)2007(. وت�ضريِّ �ضركة »كونتننتال ايرالينز«. Continental Airlines رحالتها دون توقف من 

 American »مدينة نيو �آرك �لأمريكية �إىل دلهي، كما تقوم �شركة طري�ن »�أمريكة �يرلينز
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Airlines بتنظيم رحلت جوية مبا�شرة من �شيكاغو �إىل دلهي، وكذلك �لأمر بالن�شبة 

لطائر�ت �شركة »دلتا« للخطوط �جلوية �لتي حتلق دون توقف من مطار جون �ف. كيندي �إىل 

بومباي. ويزداد ال�ضفر جواً يف درجة رجال االأعمال من واإىل الهند يف حني تقوم ال�ضركات 

الدولية بالتو�ضع يف اأعمالها يف الهند، وتتو�ضع ال�ضركات الهندية يف عملياتها يف اخلارج. 

وتزد�د �أي�شاً حركة �ل�شياحة �شو�ء �إىل �لهند �أوعن طريق �شياح هنود يق�شون �إجاز�تهم 

يف اخلارج - ينفقون ما بني 3,000 دوالر و5,000 دولر على �إجاز�تهم يف �لغرب - ويتجاوز 

�لطلب على �لرحلت �جلوية �لدولية عدد �لرحلت �ملتو�فرة كثري�ً.

ويعني وجود املزيد من �ضركات الطريان واملزيد من الركاب وجود املزيد من الطائرات. 

وكانت �آخر �شركة طري�ن عاملة وهي »�نديغو« IndiGo، قد اأده�ضت احلا�ضرين يف معر�ص 

الطريان يف باري�ص عام 2005، بتقدمي طلب لتاأمني �أ�شطول كامل من مئة طائرة نفاثة من 

طراز ايربا�ص A320 �حلديثة. كما قدمت �شركة »كينغفي�شر �يرلينز« طلباً باحل�شول على 

جمموعة كبرية من طائر�ت �إيربا�س �حلديثة. وتتوقع �شركة بوينغ ل�شناعة �لطائر�ت تلقي 

طلبات من الهند للح�ضول على طائرات الأغرا�ص جتارية يف حدود مبلغ يرتاوح ما بني 25 

مليار اإىل 35 مليار دوالر على مدى الع�ضرين عاماً القادمة. وطلبت �ضركة الطريان الهندية 

يف تلك االأثناء اأربعاً وثالثني طائرة من موؤ�ض�ضة »اإيربا�ص« االأوروبية لل�ضناعات اجلوية تبلغ 

قيمتها )2.5( مليار دوالر ون�ضف املليار دوالر تقريباً.

�إن كل من ي�شافر �إىل �أو د�خل �لهند يدرك ب�شورة موؤملة �ل�شغط �لذي ي�شكله هذ� �لتطور 

�خلارق للعادة على مطار�ت �لبلد. وكنت قد قمت بثلث رحلت �إىل �لهند ما بني �شهر 

ت�شرين �لثاين 2005 واأيار 2006، وتعاملت مع ما جمموعه �ثنتي ع�شرة رحلة جوية د�خلية، 

ومل تكن �أي من رحلتي - �أَقلتني طائر�ت �شركات »جيت �يرويز«، »كينغفي�شر« و»�نديان 

�يرلينز« تقلع يف �لوقت �ملحدد. وكانت بع�س �لرحلت �جلوية توؤخر عدة �شاعات. وكانت 

�للزمة �ملكروهة �مل�شتخدمة من قبل �شركات �لطري�ن �لد�خلي �لهندية عندما يتم تاأخري 

اإحـدى الرحالت »ناأ�ضف لالإزعاج«. واالإزعاج هو تعبري لطيف عن كونك عالقاً يف مطار مع 

تـوفـر �أ�شـباب ر�حـة مـحدودة للغاية وخيار�ت قليلة با�شتثناء �جللو�س و�لنتظار �إىل وقت 

غري حمدد.
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ولل�ضروع يف معاجلة هذه امل�ضكلة، التزمت احلكومة الهندية باإعادة بناء وحتديث اأكرب 

مطارين يف البالد يف مدينتي دلهي وبومباي. وجتري اأعمال التنفيذ بال�ضراكة ما بني 

باملئة.   )25( �لقطاعني �خلا�س و�لعام، ومتلك فيها �شلطة مطار�ت �لهند ح�شة بن�شبة 

وباالإ�ضافة اإىل ذلك، يجري التخطيط الإن�ضاء مطارات جديدة يف مدينتي بنغالور وحيدر 

.
)43(

�أباد، مع �ختيار خم�س وثلثني مدينة �أ�شغر لتحديث مطار�تها

وهذه كلها �أخبار �شارة. �إل �أنه وكما كان �لو�شع يف �لهند على مر �لتاريخ، فقد كان 

هذ� �جلهد مثله مثل غريه من �شوؤون �لرتقاء بالبنى �لتحتية �لتي ت�شكل حاجة ما�شة، كان 

مبنزلة رد فعل على �أزمة قائمة. وباإلقاء نظرة على �لأرقام �لهائلة على �جلانب �لذي ي�شهد 

تطور�ً متز�يد�ً، جند هناك خماوف م�شروعة باأنه بحلول �لوقت �لذي يتم فيه �إنهاء �لعمل 

بهذه التح�ضينات فاإن حركة الطريان الهندية �ضوف تكون قد جتاوزت جمال اال�ضتيعاب، 

وباأن الهند �ضوف تتخبط مرة ثانية للتكيف مع اأزمة البنى التحتية. وتقوم ال�ضني وب�ضكل 

مغاير كلياً باإن�شاء بنية حتتية متقدمة كثري�ً عما هو مطلوب. وينوه �خلرب�ء �لذين يتابعون 

�شوؤون �لبلدين بالبنية �لتحتية �لأف�شل كثري�ً لل�شني كميزة مهمة على �لهند. ول ميكنني 

�إح�شاء عدد �ل�شاعات �لتي �أم�شيتها و�أنا عالقة يف حركة �شري خانقة و�أنا �أحترك ب�شعوبة 

للو�شول �إىل مكان لقاٍء �أو موعد ع�شاء على بعد �أقل من ع�شرة �أميال. ومرة تلو �ملرة كان 

علّي �أن �أُلغي مو�عيدي �أو �أجعل �لنا�س يلغونها من جانبهم ملجرد �أنه كان من �مل�شتحيل 

الو�ضول اإىل مكان اللقاء يف الوقت املحدد. وال ميكن ملحرك ال�ضيارة وهو يف حالة دوران 

بطيء اأن يغذي بالكهرباء جهاز تكييف الهواء على م�ضتوى ميكن اأن يخفف من �ضدة احلر 

�لقائظ. وهنالك مت�شع من �لوقت للتمعن يف �لركاب �ملوجودين يف �ل�شيار�ت �ملحيطة و�إمتام 

عملية اإجراء االت�ضاالت الهاتفية اأو اإر�ضال الر�ضائل االإلكرتونية اإن مل تكن البطارية تعمل يف 

هاتفك اخلليوي اأو هاتف البالكبريي Blackberry. وكانت ابنة عمي التي تعي�ص على الطريق 

البحري يف بومباي قد انطلقت بال�ضيارة يف العام املا�ضي ال�ضطحاب اأوالدها حل�ضور عر�ص 

يقدم ل�شالح جمعية خريية على �أحد �مل�شارح يف باندر�، وهي �أقرب �شاحية �إىل �ملدينة. 

وبعد مرور �شاعتني، �أ�شقط يف يدهم وهم عالقون د�خل حركة �ل�شري قرب �لبيت وعادو� 

�أدر�جهم. و�ل�شوؤ�ل هو ما �إذ� كان بالإمكان تنفيذ �أعمال �لتح�شينات ب�شكل �شريع مبا فيه 
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الكفاية جلعل الهند بلداً تناف�ص ال�ضني فيما يت�ضل بالبنى التحتية عدا عن ذكر ماليزيا، 

�ضنغافورة وغريها من املراكز التجارية االإقليمية.

�ملقتنيات �لثمينة

جاء يف تقرير عن �لرثو�ت يف �لعامل: �أن غياب �لبنية �لتحتية لي�س له من تاأثري مثبط 

�زد�د عدد �لأفر�د  �لفاح�س، فقد  �لهنود من ذوي �لرث�ء  على عملية �لإنفاق من جانب 

�لذين يح�شلون على ن�شبة عالية من �شايف قيمة ممتلكاتهم يف �لهند بن�شبة )14.6( باملئة 

 Forbes »ويف عام 1996، مت �شم ثلثة �أثرياء هنود �إىل قائمة »فورب�س .
يف عام 2004)44(

اخلا�ضة باأ�ضحاب املليارات. وبعد ع�ضر �ضنوات بال�ضبط كان هناك ثالثة وع�ضرون هندياً 

على �لقائمة. ومعظم هوؤلء �لهنود من �أ�شحاب �ملليار�ت حققو� ثرو�تهم يف �لطفرة �لتي 

ت�شهدها و�شائل �لتكنولوجيا �حلديثة يف �لهند، مبن فيهم عظيم برميجي )11 مليار دوالر( 

رئي�ص �ضركة »ويربو« العمالقة لتكنولوجيا املعلومات، و�ضونيل بهارتي ميتال )4.9 مليارات 

دولر؛ ول تربطه �أية قر�بة بلك�شمي ميتال رئي�س �شركة بهارتي للم�شروعات �لهاتفية 

امل�ضرتكة( وتول�ضي تانتي )3.7 مليارات دوالر( مالك �ضركة »�ضوزلون« للطاقة التي تولدها 

�لرياح. ويحتل موكي�س و�آنيل �مباين �ملرتبة �لثالثة و�لر�بعة بني �لهنود �لو�رد ذكرهم يف 

القائمة برثوة تبلغ )71( مليار دوالر و)5.5( مليار�ت على �لتو�يل، وت�شلم كل منهما ح�شة 

يف �ضركة ريالين�ص Reliance وهي �ل�شركة �لتي �أ�ش�شها و�لدهما دهريوبهاي �آمباين، وكانا 

. واأكرث 
نا�ضطني يف حتقيق تقدم يف اأعمال ال�ضركة قبيل وفاة والدهما يف عام )2002()45(

هوؤلء ثر�ء هو لك�شمي ميتال رجل �لأعمال و�أحد �أقطاب �شناعة �حلديد �ل�شلب �ملقيم يف 

لندن )20 مليار دوالر(.

والعديد من هوؤالء الهنود من اأ�ضحاب الرثوات ال�ضخمة معروفون باأ�ضلوب احلياة الب�ضيط 

�لذي يعي�شونه، ل �شيما �أولئك �لذين حققو� ثروتهم يف حقل تكنولوجيا �ملعلومات. فعظيم 

برميجي ي�شتقل طائر�ت رحلت جوية جتارية ويقود �شيارة من طر�ز »تويوتا«. ويقال: �إن 

ناريانا مورثي �ضاحب �ضركة انفو�ضي�ص Infosys يقوم بغ�ضل اأطباقه بنف�ضه. اأما �ضريكه يف 
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�نفو�شي�س، ناند�ن نايلكاين، فهو على نحو مماثل �شخ�س ب�شيط متو��شع، ويرد على بريده 

�لإلكرتوين بنف�شه.

�إل �أن �لكثريين من �لهنود �لأثرياء ومع �أنهم غري مدرجني �شمن جمموعة �أ�شحاب 

�ملليار�ت -حتى �لآن- ل يجدون حرجاً يف �إنفاق �أمو�لهم على �ل�شلع �لفاخرة وعلى �أ�شلوب 

حياة مرتفة. وا�ضتناداً اإىل املجل�ص الوطني الهندي للبحوث االقت�ضادية التطبيقية، فاإن 

)53,000( �أ�شرة يف �لهند كانت حت�شل على �إير�د�ت �شنوية تبلغ ع�شرة مليني روپية �أو 

زهاء )250,000( دوالر يف عام )2005(، وهو رقم كان يتوقع �أن يرتفع �إىل )140,000( اأ�ضرة 

بحلول عام )2010(. �أما �لق�شم �لذي يتلو: �أي �لأُ�شر �لتي تك�شب من 5 اإىل 10 مليني روپية 

)125,000 دوالر اإىل 250,000 دوالر( ف�ضوف يرتفع عدده اإىل 250,000 اأ�ضرة بحلول نهاية 

العقد احلايل.

�نتقلت موؤ�ش�شات �لعلمات �لتجارية �لأجنبية �لفاخرة �إىل �لهند لإر�شاء �لأغنياء وتلبية 

رغباتهم. وكان �أثرياء �لهنود قد �عتادو� �أن يلجوؤو� لل�شفر �إىل �خلارج لإ�شباع ميولهم و�ختيار 

ما ينا�شب �أذو�قهم، ثم يقومون بدفع مبالغ �شخمة من �لر�شوم �جلمركية على م�شرتياتهم عند 

 Chanel »حلدود �لهندية. وقد بات باإمكانهم �لآن �أن يت�شوقو� يف وطنهم. فد�ر �أزياء »�شانيل�

�لفرن�شية متتلك متجر�ً د�خل فندق »�مربيال« يف نيودلهي �لذي جرى ترميمه ب�شكل ر�ئع. ويف 

متجر مت�شل ببهو فندق »�وبروي« مبدينة بومباي تقوم جمموعة »�شوبارد« ببيع جموهر�تها 

من االأملا�ص يف حني تبيع »بياجيت« ال�ضاعات املعروفة با�ضمها. وباإمكان الهنود �ضراء حقائب 

من ت�شميم دور �أزياء »لوي ڤويتون« �أو »فيندي« و�أحذية »فر�تيللي رو�شيتي« وملب�س »دولت�شي 

وغابانا« »كلوي«، »�ضتيال ماك كارتني« اأو »ڤالنتينو«. اأما �ضركة »ب.اأم.دبليو« BMW لل�ضيارات 

فهي يف �ضبيها اإىل افتتاح م�ضنع لها يف الهند الإنتاج �ضياراتها من �ضل�ضلة 500 و700. وتعمل 

�ضركة »مر�ضيد�ص« يف ت�ضنيع وبيع ال�ضيارات يف الهند منذ عام )2001(.

وت�شم �لأملك �لفاخرة يف �لهند م�شاحات و��شعة من �لأر�شيات �لرخامية و�أ�شجار 

�لنخيل �ملزروعة يف �أ�ش�س من �لرت�ب، و�شجاد فاخر يدوي �ل�شنع تدو�شه �لأقد�م. وهناك 

اإما قطع اأثاث اأثرية اأو مقلدة جتمع ما بني الطراز االإنكليزي والهندي مع �ضور مطبوعة 
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ومو�شوعة �شمن �إطار�ت على منط �للوحات �لفنية �ل�شائعة يف بريطانية، ورمبا تكون هناك 

حتى لوحة اأ�ضلية لر�ضام م�ضهور اأو لوحات »م�ضهد ال�ضرفة« مر�ضومة باأ�ضلوب حديث ومن 

�لنوعية �لتي ير�ها �ملرء يف كل مكان يف �لعامل، وكلها خطوط وزو�يا و��شحة مع لوحات فنية 

من ر�شم فنانني هنود معا�شرين. ويد�ر جهاز �لتكييف �ملركزي للهو�ء ب�شكل ثابت �إىل درجة 

باردة ب�شورة مزعجة. وقد خطر يل يف زيارتي �لأخرية �إىل �لهند عندما تاأرجح ميز�ن 

�حلر�رة ب�شكل منتظم فوق مئة �لدرجة يف �خلارج، �أن درجة �حلر�رة د�خل �لفنادق من فئة 

خم�شة جنوم، قد جرى ح�شابها لإتاحة �ملجال لرجال �لأعمال لرتد�ء بذة ملب�س غربية 

بارتياح مع �شرت�تهم وربطات �لعنق �ملعقودة.

�إن �أكرث ما يلفت �لنظر يف �ملوؤ�ش�شات �لفاخرة يف �لهند �شو�ء كانت فندقاً �أم مطعماً �أم 

متجراً لبيع املالب�ص اأم مكتباً اأم منزاًل اأنيقاً هو كرثة اخلدمات املقدمة. فهنالك �ضخ�ص ما 

موجود لكي يفتح باب �ضيارتك، لكي يفتح باب العمارة، لكي يعر�ص عليك اأن يح�ضر لك 

�شيئاً ت�شربه -فنجاناً من �ل�شاي، م�شروب �ل�شود� �ملثلج، ع�شري جوز �لهند �لطازج- ولكي 

يقدم لك �ضيئاً لتاأكله. وهناك �ضخ�ص ما ميكن اإر�ضاله الإح�ضار اأي �ضيء قد حتتاجه. وقد 

تكون هناك فتيات �ضابات يعر�ضن عليك طوقاً من اأزهار اليا�ضمني. و�ضوف تقدم امل�ضروبات 

حتى لو كانت كوباً من �ملاء، على �شينية عليها مفر�س مزخرف. وكل هذ� �شوف يتم عمله 

م�شحوباً بابت�شامة، و�شوف تتم خماطبتك »�شيدتي« �أو »�شيدي« طو�ل �لوقت.

ولي�س هناك يف �لهند من حتفظ �إز�ء �لتباهي مبا ميلكه �لنا�س ل �شيما يف بومباي. فالن�شاء 

�لرثيات يتزين ب�شكل خيايل مبجوهر�ت م�شاغة من �أحجار كبرية من �ملا�س، وبعقود �للوؤلوؤ 

�ملمتاز �مل�شتخرج من قاع بحر �جلنوب، و�أحجار �لزمرد و�لروبي، ومبقد�ر كبري من �لذهب 

- يف منت�ضف النهار. وهن يتاأنقن اأي�ضاً ال�ضطحاب اأوالدهن من املدار�ص اأو تناول الغداء 

مع بع�س �ل�شديقات. و�إ�شافة �إىل �مل�شاغ و�ملجوهر�ت فهن يرتدين ملب�س حريرية جميلة 

وقطنية حمبوكة على نحو دقيق مع م�ضحة من االألوان النقية الفاحتة اخلفيفة، ومكوية ب�ضكل 

متموج؛ وتلمع �أظفار �أقد�مهن �ملطلية على نحو متقن يف �شنادل لها عقب ب�شيط و�أ�شرطة 

رفيعة جد�ً، وهن يخرجن من �شيار�تهن وين�شنب �إىل د�خل �مللذ �لهادئ �لذي يق�شدنه. 
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ولي�ضت هناك من حاجة اأبداً اإىل اأي ات�ضال مع عامة النا�ص يف اخلارج، واإذا ما ا�ضتدعت 

�حلاجة وجودهم يف �جلو�ر، ح�شناً، هنالك �أ�شياء ل يعريها �ملرء �هتمامه بب�شاطة.

لقد كانت �لهند وعلى مدى قرون م�شدر�ً لل�شلع �لفاخرة بالن�شبة للعامل: �أقم�شة 

ن�ضيجية رائعة، جموهرات جميلة زاهية، وتوابل ذات روائح تدير الروؤو�ص. ومن ال�ضهل 

جد�ً �أن ي�شاب �ملرء بالهو�س كلياً وهو يت�شّوق يف �لهند. فهناك �أ�شياء جميلة جد�ً لل�شر�ء:

بكميات  �أقر�ط  �ملطروقة،  �لف�شة  بال�شدف،  �ملُطعم  �خل�شب  مطرزة،  حريرية  �أقم�شة 

و�فرة. و�نطلقاً من هذ� �لتقليد تنطلق �لعلمات �لتجارية �لفاخرة �خلا�شة بالهند. وهي 

ت�شتحوذ على �لتيار �لقت�شادي �لهندي �ملتنامي من �أجل تو�شيع �أ�شو�قها يف �لد�خل ويف 

�خلارج. وهناك م�شممو �لأزياء روهيت بال، تارون تاهيلياين، وموني�شا جي�شينغ �لذين تباع 

�أزياوؤهم وت�شاميمهم مقابل �لآلف من �لدولر�ت. ويقوم تارون تاهيلياين بن�شر �إعلنات 

باملو�ضة  املخت�ضة  الهندية  املجالت  االإعالنات يف  على �ضفحتني من �ضفحات  ماأجورة 

و�أ�شاليب �ملعي�شة �ملرُتفة، حيث يورد فيهما لئحة باأماكن عمله: روما ويلنو  ولندن و�لريا�س 

و�شنغافورة وطوكيو وهونغ كونغ  وميلبورن وميونيخ  وفيينا وجنيف و��شتنبول و �لكويت ودبي 

ونيويورك ومو�ضكو و وو�ضت بامل بيت�ص. كما اأنه ميتلك متاجر يف دلهي وبومباي. وهناك 

 »Verve« »عدد من بائعي املجوهرات الميكن ح�ضره يف قائمة. وهناك اأي�ضاً جملة »ڤريڤ

التي تعك�ص هذا كله، وت�ضوره ب�ضكل ناجح.

وجملة »Verve« جملة ن�شائية هندية ر�ئعة ب�شورة مذهلة، وهي تر�شي حاجات �لقارئ 

ه �لذي ي�شافر �أو يعي�س يف �خلارج، �إل �أنه يجد متعته يف �لهند. تاأ�ش�شت �ملجلة قبل �أكرث  �ملرفَّ

من ع�ضر �ضنوات فقط، يف العام 1995. وقد اأبلغتني انورادها ماهيندرا، رئي�ضة حترير ونا�ضرة 

»Verve« �أنها �أ�شدرت �ملجلة لأنها و�شديقاتها من �لن�شاء مل يتمكَّن من �لعثور على جملة 

. و�أو�شحت  كن يرغنب يف قر�ءتها يف �لهند وي�شدرها هنود، وتعك�س حياتهنَّ و�هتماماتهنَّ

يل ونحن نتناول طعام الغداء يف بومباي العام املا�ضي »عندما بداأت بالعمل على املجلة 

كان االإن�ضان ال�ضاذج اأو الغبي فقط �ضوف يقدم على ما اأقدمت عليه. فمن الذي �ضريغب 

بالإعلن يف جملتنا؟ من �شيدفع مئة وخم�شني روپية ]اأكرث قلياًل من 3 دوالرات[ ثمناً ملجلة 
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مثل جملتنا؟ »وتظهر جاذبية لون َب�َشَرة �نورد�ها مع �ن�شد�ل �شعرها �لأ�شود �لطويل. وهي 

اأم البنتني يف �ضن املرحلة اجلامعية )مع اأنك مل تكن لتعرف ذلك من مظهرها(. وكانت قد 

قالت يل �إِنها و�شديقاتها كن قد جعلن من ترتيب وجتهيز �ملنازل �أولوية لديهن، �إل �أنهن 

اأردن اأن يفعلن �ضيئاً اإبداعياً. وقد كان العمل على اإ�ضدار جملة اأمراً با�ضتطاعتهن القيام 

به يف �أوقاتهن �خلا�شة مما يرتك لهن �ملجال للعناية باأولدهن. وتابعت قائلة: »لقد كربت 

�ل�شوق من حول �ملجلة �لآن، ولكن عليَّ �أن �أقول �إنه حتى �آنذ�ك )يف ذلك �لوقت كان عندي 

اإح�ضا�ص بالتغيري الو�ضيك يف الهند عرب الن�ضاء اللواتي كنت اأعرفهن. وقد كانت جملتي 

تركز على �ملر�أة �لهندية ولي�س على �ل�شوق �لهندية«. ومنذ �إطلق »Verve« بداأت اأنورادها 

ماهيندرا باإ�ضدار جملة ع�ضرية للرجال ت�ضمى »عامل الرجل«.

وقد كانت ماهيندرا وهي �ضحافية �ضابقة تعمل حالياً ب�ضكل م�ضتقل و�ضبق اأن عملت 

ل�ضالح جي. والرت ثومب�ضون ووكالة االإعالنات والدعاية التي ميتلكها يف مدينة بو�ضطن، 

 .»Verre« كانت ملتزمة منذ �لبد�ية باعتماد �أ�شلوب كتابة جديد وقيم عالية يف �إ�شد�ر جملة

فجودة �لورق و �لطباعة و عر�س �ملو�شوعات و �لت�شوير و ت�شميم �لغلف و �ملقالت يف 

 Vogue »لد�خل كلها جزء من جمموعة �شقيلة خلبة مماثلة يف بر�عة �إعد�دها ملجلة »فوغ�

.Vanity Fair »اأو »ڤانيتي فري

وقالت بفخر: »�إن مهنة �حل�شول على �ملحتوى �لدويل، مثل �شخ�شية �أجنبية م�شهورة، 

هو �أمر �شيقوم معظم �لن�شر�ت �ملرخ�شة باإعادة طباعته من عدد جملة �أخرى �أو مطبوعة 

�أخرى، ولكن �إذ� ما قمنا نحن بالعمل، ف�شوف جنعل �أحد �شحافيينا يتوىل �إجنازه، و�إل فاإن 

قر�ءنا �شريون �أنه م�شمون خمتلف كلياً من حيث �لنوعية. وفيما يخ�س مو�شوع �لغلف 

�لذي د�ر حول �ملمثلة �لربيطانية ليز هرييل، فقد كان باإمكاننا وب�شهولة �أخذ �ملادة من 

جهات الن�ضر التي تقوم بن�ضر ما لديها من تقارير يف ال�ضحف واملجالت يف وقت واحد اإال 

اأننا مل نفعل ذلك. بل قمنا باإعدادها باأنف�ضنا.

وتدور جملة »Verve« مبجموعها حول �لعلمات �لتجارية لل�شلع �لفاخرة. وتت�شمن 

»ڤان  »ا�ضكادا«  »�ضانيل«،  كون�ضتانتني«،  »ڤا�ضرون  »فري�ضات�ضي«،  املجلة  املعلنة يف  اجلهات 

و�ملجوهر�ت،  �لأزياء،  م�شممي  من  �لهنود  من  وجمموعة  پريري«،  »ل  و�ربيل«،  كليف 
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ومهند�ضي الديكور. وهنالك اإعالنات �ضخية عن عرو�ص االأزياء ت�ضتهلك �ضفحة كاملة اأو 

�ضفحتني متقابلتني، اإ�ضافة اإىل مقابالت مع �ضخ�ضيات م�ضهورة اإال اأن املجلة لي�ضت كلها 

مو�شوعات خفيفة فهنالك مقالت عن �لجتاهات �لثقافية �ملعا�شرة، وعن �لأفر�د �لذين 

يحدثون تاأثري�ً مهماً يف حميطهم. وهي تن�شر كذلك �شور�ً فوتوغر�فية فنية.

�شون بها خارج �لهند. وهم يتولون �لقيام بعملية �لبيع  ولدى جملة »ڤريڤ« معجبون مهوَّ

اأ�ضركتني  Selfridges يف لندن. وقد  Harrods و�ضيلفردجز  مبا�ضرة عرب متاجر هارودز 

�آنور�دها يف �لطلع على ر�شائل تلقتها بالربيد �لإلكرتوين من قر�ء من �أنحاء �لعامل، وكذلك 

من جمالت معروفة تطلب �ضوراً ن�ضرت ب�ضكل ح�ضري يف جملة ڤريڤ، واأرفق اأحد املعجبني 

�جلملة �لآتية » �أحب �أن �أم�شك بيدي ن�شخة من �ملجلة حيث �إنني �أعاين  عو�ر�س �لنقطاع 

عن �لهند«. وعندما �شاألتها ما �إذ� كانت تخطط لإ�شد�ر �أي طبعات �أجنبية، �أجابت: »�لآن 

هو الوقت املنا�ضب الإ�ضدار طبعة اأمريكية يف الواليات املتحدة. وقد اأ�ضبحت »ڤريڤ« مو�ضع 

�إعجاب بالغ بالن�شبة للهند �ملعا�شرة، وبالن�شبة للثقافة �لهندية �حلديثة. ونحن نتلقى 

�ت�شالت من قبل طلب يدر�شون يف �أوروبة و�لوليات �ملتحدة يقولون فيها: �إِنهم يكتبون عن 

جملة ڤريڤ، و�ضوف ن�ضدر طبعة يف دبي اأواًل. كما اأننا نتعاون مع العالمة التجارية �ضاتيا 

بول Satya Paul يف �شنغافورة. �إننا نقيم حتالفات كثرية. ونحن نرغب يف تقدمي عدد ي�شم 

خمتلف �ل�شلع، ويكون خم�ش�شاً للعلمات �لتجارية �لفاخرة عن طريق تغطية �ملنا�شبات 

املهمة وور�ص العمل«.

�شاتيا بول هي علمة جتارية هندية �أخرى مثرية للهتمام. فعندما �متلك �شاجناي 

كابور املدير التنفيذي امل�ضوؤول الن�ضط ل�ضركة »غيني�ضي�ص كولورز« Genesis Colors مبنى 

�ضاتيا بول يف عام 2002، كان عبارة عن دار اأزياء ال بريق لها لبيع ال�ضاري، الذي كان يجري 

�لتخلي عن �رتد�ئه نتيجة للطفرة �ل�شتهلكية يف �لهند. وهي �لآن �إحدى �أ�شرع �لعلمات 

�لتجارية منو�ً، حيث تتو�شع بن�شبة مئة باملئة كل عام. وهنالك خم�شة وع�شرون متجر�ً لبيع 

العالمة التجارية �ضاتيا بول يف الهند مع بيع ثياب ال�ضاري يف غريه من منافذ البيع بالتجزئة 

�أي�شاً. فكيف حقق كابور مثل هذ� �لنجاح وهذ� �لنقلب �ملده�س؟ وملعرفة حقيقة �لأمر، 

توجهت للقائه يف بيته يف نيودلهي.
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يعي�س كابور يف �لطابق �لثاين من منزل موؤلف من كتلة و�حدة مطلي باللون �لأ�شفر 

الباهت، ويقع يف منطقة �ضكنية جميلة جنوب مدينة دلهي - وقد تكلمت معه يف �ضبيحة 

يوم �ضتوي جميل يف غرفة معي�ضته الف�ضيحة. كانت نوافذ ال�ضرفة ال�ضغرية التي تطل على 

احلديقة مفتوحة على م�ضراعيها وقد مالأ �ضوت زقزقة الع�ضافري اأرجاء املكان. ونظراً 

للح�س �لع�شري �لذي تعطيه �لت�شاميم �حلديثة للعلمة �لتجارية Satya Paul، وخطوطها 

القوية، واألوانها اخل�ضبة الغنية فقد ده�ضت لالأثاث الهندي التقليدي املوجود يف الغرفة 

واملحفور ب�ضكل منمق. وكان كابور، الذي ن�ضاأ يف �ضنغافورة ويحمل درجة املاج�ضتري يف اإدارة 

�لأعمال من جامعة روت�ش�شرت يرتدي بذة �أنيقة بلون و�حد �أخ�شر باهٍت وربطة عنق.

وعندما �ضاألته عما فعله الإجناح »�ضاتيا بول« وحتويل ال�ضاري، وهو ثوب تقليدي جداً، 

�إىل �شيء حديث جد�ً ومعا�شر جد�ً، �أجابني: »لقد قمنا بدمغ ت�شاميم �شاتيا بول بالفن 

احلديث، واأعمال موندريان Mondrian، كليمت Klimt، ماتي�ص Matisse، وكاندين�ضكي 

Kandinsky، كما ��شتعنا بفن �خلط، فاأ�شفنا خطوطاً جميلة مكتوبة باليد على طول �لقطعة 

من �ل�شاري، �لتي تتدىل فوق �لكتف �مل�شماة »پالو« »Pallu«. وطبعنا اأبياتاً من ال�ضعر ال�ضويف 

على �أقم�شة �ل�شاري. وحتى �إننا و�شعنا متنّزه �شنرت�ل بارك Central Park على اإحداها. كما 

�أن �للون مهم جد�ً وكذلك جودة �لطباعة، ونحن لدينا وحدتنا �خلا�شة �لتي ُتعنى باإتقان 

عملية الطباعة. وقرع جر�ص الهاتف يف غرفة جماورة فا�ضتاأذن للرد عليه. وعندما عاد قدم 

يل بع�س �ل�شاي قبل �أن ي�شتطرد يف �شرح �ملزيد من �لتفا�شيل عن خطته.

»لقد كان جميع م�ضممي االأزياء يف الهند م�ضغولني يف جتهيز ثياب جنوم ال�ضينما. ح�ضناً، 

�إن �ملر�أة �لهندية �لعادية ل تعي�س مثل ممثلة �ل�شينما وهي معجبة بها، لكنها ل تتماهى معها. 

هي ترغب يف اأن ترتدي ثياباً جميلة، واأن ت�ضعر بنف�ضها جميلة يف امل�ضاء، ولكنها بحاجة اإىل 

ثياب عملية �أثناء �لنهار. وقد قمنا بت�شميم ثياب �ملمثلة �ملغمورة مونا �شينغ، �لتي ظهرت 

يف الربنامج التلفازي الذي يتمتع ب�ضعبية كبرية )ال اأحد ي�ضبه جا�ضي( فارتفعت مبيعاتنا 

بعد ذلك ب�ضكل �ضريع. وكانت ت�ضاميمنا توجد يف كل غرفة معي�ضة من كل منزل من منازل 

�لطبقة �لو�شطى يف �لهند. وقد حققنا زيادة بن�شبة �أربعة وخم�شني باملئة يف مبيعات �ملخازن، 

�لتي ت�شم �لنوعية ذ�تها من �ل�شلع يف �لعام �ملا�شي«.
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وبالإ�شافة �إىل �لرتباط طو�ل �لوقت بعقد لت�شميم �أزياء خا�شة مب�شل�شل تلفازي يحظى 

ب�شعبية و��شعة، فقد جعل �شنجاي كابور علمة �شاتيا بول �لتجارية ترتبط مبنا�شبات خمتلفة 

متاماً عن بع�شها، مثل جمع �لتربعات �خلريية، وحفلت �ملو�شيقا �لكل�شيكية �لهندية، 

و�ملعار�س �لفنية. وهو يقول بحما�شة: �إن ما ن�شنعه هو فن قابل للرتد�ء. و�ل�شاري هو 

اأكرث االأثواب اأناقة ميكن المراأة اأن ترتديه، وهو يربز مفاتن االأج�ضاد كلها. اإنه اأكرث زي 

�أنوثة يف �لعامل. ومع ذلك فاإن معظم �لن�شاء �لهنديات �ل�شابات �للو�تي مي�شني معظم 

وقتهن وهن يرتدين �ضراويالت اجلينز، اليعرفن كيف يلب�ضن �ضتة اأمتار من قما�ص احلرير. 

وجلعل �رتد�ء �ل�شاري �أ�شهل بالن�شبة لأولئك �لزبونات �ملحتملت »فقد �خرتعنا �ل�شاري 

�لبنطال، �مل�شمم بخ�شر مطاطي، وعليه فاأنت تقومني �أثناء �رتد�ئه بدفعه للأعلى فقط، 

و�إلقاء �لقطعة �لطويلة فوق كتفك، وها �أنت جاهزة للنطلق. �إل �أن ت�شعة وت�شعني باملئة من 

مبيعاتنا تكون من اأزياء ال�ضاري التقليدي«.

تولت �شركة »�شاتيا بول« ت�شميم �أزياء موظفي �شركات �لطري�ن �أو موظفي �ل�شركات 

الفندقية الهندية، التي ترغب يف اأن يكون لها مظهٌر متميٌز، لكنها تريد من موظفاتها 

من  وغريها  �لعنق  ربطات  بت�شميم  �ل�شركة  تقوم  كما  �ل�شاري.  يرتدين  �أن  �لن�شاء  من 

�لإك�ش�شو�ر�ت. وقال يل كابور و�شوته ميتلىء فخر�ً: »�إن ثمانني باملئة من موظفينا هم من 

الن�ضاء، وال �ضيما كل اأفراد املكاتب. اإنني اأنظر اإىل اخلارج باجتاه امل�ضاحة املخ�ض�ضة لوقوف 

فة هناك، و�أفكر »متهل حلظة،  �ل�شيار�ت، و�أرى جميع هذه �ل�شيار�ت من طر�ز مر�شيد�س متوقِّ

�إنني ل �أدفع لأولئك �لفتيات ما يكفي ل�شر�ء �شيارة مر�شيد�س: ولكن �أنت تعلمني، �أن هناك 

�ضعوراً قوياً جداً يف الهند اليوم يبعث على االرتياح بني النا�ص العاديني. فاالأطفال ال�ضغار 

فخورون باأنهم هنود. وهم يتمتعون بالأمان يف عملهم، وكان من �ملعتاد يف �ل�شابق �أن يقلدو� 

�للهجة �لأمريكية رمبا، ولكن لي�س بعد �لآن. �إنه لأمر ر�ئع �أن تكون هندياً. �أما هوؤلء �لن�شوة، 

فهن ينحدرن من عائالت ال ي�ضتلزم و�ضعها اأن يخرجن للعمل، اإال اأنهن يرغنب باأن يكن هناك 

يف مكان ما يف اخلارج، ويفعلن �ضيئاً اإبداعياً وهن ياأتني ويعملن بجد. وعندما نكون منكبني 

على العمل يف م�ضروع ما يكون اجلميع هناك حتى ال�ضاعة العا�ضرة م�ضاًء، اجلميع.
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ولقد تعجبت كيف اأن �ضركة تقوم بت�ضنيع اأزياء ال�ضاري، وحتى الطراز املعا�ضر منها 

�ملُطّبع بلوحات فنية معا�شرة، با�شتطاعتها �أن تتو�شع خارج �لهند.

وهو يقول يل: »�إن �ل�شاري لبا�س جميل جد�ً، و�لهند بلد حار جد�ً، و�لأزياء �لهندية 

ر�ئجة جد�ً يف �أوروبة و�لوليات �ملتحدة، غري �أن �لهند تن�شط �أي�شاً يف منطقة �ل�شرق 

�لأو�شط ويف جنوب �شرق �آ�شية. وهنالك جاليات غنية من �لهنود يف كل مكان. وقد قررنا 

�لتوجه �إىل �شنغافورة ودبي �أوًل، ثم �شرنى، رمبا لندن، لكننا نقوم بتو�شيع عملنا يف �لهند 

كذلك. و�شوف نفتتح ت�شعة متاجر جديدة هنا. ونحن نتو�شع د�خل �ملدن متو�شطة �حلجم. 

�إن جتربتنا مع �لربنامج �لتلفازي: »ل �أحد ي�شبه جي�شي« قد �أظهرت لنا �أن هناك �شوقاً 

الأزيائنا يف كل اأنحاء الهند«.

هنالك �لعديد من م�شممي �لأزياء �لهنود يقومون ببيع ت�شاميمهم عرب �ملتاجر �لر�قية 

�لقائمة يف �أوروبة، و�ل�شرق �لأو�شط و�لوليات �ملتحدة. كما تقوم �شركة »�شاتيا بول« بتنفيذ 

اأعمالها ب�ضكل ناجح يف بريطانية و فرن�ضة و الواليات املتحدة و اإ�ضبانية و دبي  و �ضنغافورة. 

ونتيجة لتحقيق )10( اإىل )15( باملئة من عائد�تها من هذه �لأ�شو�ق �لأجنبية، فاإن �ل�شركة 

اأول �ضركة  باتت على ا�ضتعداد لفتح متاجرها اخلا�ضة بها. و�ضتكون �ضركة »�ضاتيا بول« 

ت�شميم �أزياء هندية تقوم بهذه �خلطوة م�شجلة بذلك علمة فارقة يف جمال �لبيع بالتجزئة 

يف �لهند. وهذ� دليل على �مل�شتوى �جلديد من �لثقة �ملوجود يف �لهند باأن م�شمم �ل�شاري 

يعتقد �أن �لن�شاء يف �أوروبة ويف �لوليات �ملتحدة م�شتعد�ت لرتد�ء مناذج حديثة من �أحدى 

�أقدم �لألب�شة يف �آ�شية.

اأطعمة العالمات التجارية تغزو الهند

دونها بالوجبات الغذائية اخلفيفة  كل حي وكل بلدة �ضغرية يف الهند لديها متعهدون يزوِّ

مع و�ضفات الإعداد الطعام حتر�ص العائالت على حفظها بعناية. ويقوم �ضغار الباعة ببيع 

�أطعمة خفيفة يف �ل�شارع �أو يف دكاكني �شغرية جد�ً، فيك�شبون عي�شهم بقدر ما يف ��شتطاعتهم. 

اإن التنوع املوجود يف االأطعمة اخلفيفة واحللويات املتوافرة ال حدود له يف الواقع. وهناك 

�أي�شاً �لبائعون �لذين يجّرون عربات ذ�ت دو�ليب �شغرية لبيع ع�شري ق�شب �ل�شكر �لطازج، 
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ومعهم جذوع طويلة من �لق�شب �لأخ�شر بانتظار متريرها عرب �لع�شارة و�شكب ع�شريها 

�حللو �ملذ�ق يف �أكو�ب ثخينة لونها �أزرق مائل للخ�شرة. ويقوم غريهم ببيع ماء نبات جوز 

الهند، حيث يقطعون اجلزء االأعلى من جوزة الهند اخل�ضراء بو�ضاطة �ضكني عري�ضة ثقيلة، 

ويغر�ضون م�ضا�ضة يف اجلزء االأعلى منها حتى تتمكن اأنت من �ضرب ال�ضائل عرب الغالف 

�ل�شلب للثمرة. ويجل�س �لنا�س �لقرف�شاء �أمام �أوعية �شخمة من �لزيت �ل�شاخن يجري 

 ،Puris »پوري�س« ،bhajias »فيها قلي مكونات من �خلبز و�لطحني و�لأرز مثل �لـ »باجيا�س

»�ضاموزا�ص« samosas، »ڤادا�ص« vadas وغريها من �لأكلت �خلفيفة �ململحة لذيذة �ملذ�ق. 

وت�شتهر مدينة بومباي باأكلة ت�شمى »پاوپاجي« Pau bhaji، وهي خليط من �خل�شر�و�ت 

امل�ضاف اإليها التوابل، وتقدم مع فطائر طرية من اخلبز االأبي�ص، وي�ضتق ا�ضمها Pau من 

�لربتغاليني �لذين �أدخلو� مثل هذ� �خلبز �إىل �لهند يف �لقرن �ل�شاد�س ع�شر. وهناك »پامي 

پوري« Pami puri، »پيل پوري« bhel puri، »�شيڤ پوري« Sev puri. وكلها ت�ضكيالت متنوعة 

من وجبات �لطعام �خلفيفة، �لتي يجد �لهنود ر�بطاً بينها وبني �لبائعني �ملتجولني، مثلما 

يفعل �شكان مدينة نيويورك بالن�شبة للنقانق �ل�شاخنة �لتي تباع يف �ل�شو�رع د�خل �شطرية 

من اخلبز وب�ضكويت »بريتزل« اله�ص اململح الذي يتخذ �ضكل العقدة.

ويقطع �لنا�س م�شافات طويلة للح�شول على حلوى معينة �أو وجبة خفيفة معينة من 

متجر معني. وكل هندي يعرف اأين يوجد اأف�ضل بائع لوجبات Pau bhaji اأو boti kabab اأو 

حلويات mithai، يف بلدته. ولأ�شرتي ولع خا�س باحللويات �لتي تاأتي من متجر بهاجات بند� 

يف جيتبور، وهي بلدة �شغرية يف �إقليم كاثياو�ر بولية غوجار�ت. وهناك �شيء ما ل ميكن 

تقليده يف نكهة وقوام هذه احللويات الطرية اخلا�ضة امل�ضنوعة من احلليب، بحيث ال ميكن 

للآخرين مهما كانو� ماهرين، �أن يقلدوه على �لإطلق. و�شوف يكون �لأمر ماأ�شاوياً لو كانت 

الهند �ضتفقد كل هذه اخل�ضو�ضية االإقليمية وكل هذا التنوع، وت�ضبح »اأمة وجبات �ضريعة« 

مثل �لوليات �ملتحدة، حيث تعر�س كل بلدة �شل�شلة �ملطاعم ذ�تها و�ملقاهي ذ�تها وحمال 

ال�ضوبر ماركت ذاتها.

وتنفق االأغلبية ال�ضاحقة من امل�ضتهلكني الهنود، �ضواء اأبناء الطبقة الو�ضطى االأدنى، 

من ذوي �لطموح، وكذلك �ل�شباب �لذين ما ز�لو� يعي�شون يف بيت �لأ�شرة، نقودهم على 
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�شلع دنيوية ي�شتطيعون دفع ثمنها �أكرث كثري�ًَ من �أزياء �ل�شاري �مل�شممة من قبل دور �أزياء 

معروفة. وتزدهر املبيعات يف جماالت الوجبات اخلفيفة و ال�ضلع املخ�ض�ضة للعناية ال�ضخ�ضية 

و �لألب�شة و م�شروبات �ملقاهي و �ملطاعم  و�لأفلم. ول تز�ل �لهند متثل ن�شبة �شغرية من 

�مل�شروعات �لتجارية ل�شركة كوكاكول يف �لقارة �لآ�شيوية، )9( باملئة فقط مقارنة بن�ضبة الـ 

. ويف عام 2005، ارتفعت مبيعات »النامكينز« namkeens وهي خليط 
)47(

)21( باملئة لل�ضني

 
)48(

من االأكالت الهندية اخلفيفة التقليدية بن�ضبة )43( باملئة، والب�ضكويت بن�ضبة )18( باملئة

واأكرث من )75( باملئة من �شوق �ملاأكولت �خلفيفة يف �لهند ل حتمل علمة جتارية، �أي �أنها 

يجري تاأمينها عن طريق املاليني من �ضغار املوردين املحليني. وترى ال�ضركات العمالقة 

�ملخت�شة بالأطعمة �خلفيفة �لتي حتمل علمات جتارية مثل بيب�شيكو ون�شتلة ترى يف هذ� 

.
)49(

الو�ضع �ضوقاً حمتملة �ضخمة ملنتجاتها

�لطلق،  �لهو�ء  يف  تقام  �لتي  و�لأ�شو�ق  �ل�شغرية،  �لب�شطات  وبكرثة،  توجد  تز�ل  ول 

و�لبائعون �ملتجولون �لذين يتنقلون لبيع ب�شائعهم مطلقني �شرخات ت�شق �لآذ�ن وت�شل 

�إىل ربات �لبيوت د�خل مطابخهن �لتي تدب فيها حركة نا�شطة. وت�شرتي �لأ�شر �لفاكهة 

واخل�ضراوات الطازجة يومياً مع اأن هذا االأمر بداأ يتغري. وكان اللنب الزبادي ُي�ضنع دائماً يف 

منزل �أ�شرتي كل يوم، ول ز�ل كذلك �أحياناً، غري �أنه يجري يف �أغلب �لأحيان �لآن �شر�وؤه يف 

�أوعية بل�شتيكية ثم يحفظ يف �لثلجة. وما ز�ل �أف�شل »ل�شي«* Lassi ُيح�ضر ح�ضبما اأذكر 

من قبل �أحد �ملخت�شني، ويقدم يف قدح من �لآجر �أو �لطني �ملحروق، ويتم �لتخل�س منه بعد 

�ل�شتعمال؛ ويعطي �لطني �ملحروق للم�شروب نكهة ت�شبه �لرت�ب مما ي�شفي عليه مل�شة لذيذة 

خا�شة ل ميكن تقليدها. وتقوم �شركة »�آمول« يف هذه �لأيام بت�شنيع �شر�ب »ل�شي« �ملُعلب 

ومذ�قه طيب جد�ً  بالرغم  من  فقد�ن نكهة �لطني �ملحروق فيه. وما ز�ل باإمكانك و�أنت يف 

مدينة دلهي القدمية اأن حتظى

ب�شر�ب �لل�شي �لتقليدي �إل �أنه يجب عليك �أن تعرث على �لزقاق �خللفي �ل�شحيح �لذي 

ي�شري متعرجاً عرب �حلي �لقدمي، و�لأمر ي�شتحق �لعناء لأجل ذر�ت من بذور حب �لهال 

* م�سروب اللنب الرائب املثلج امل�ساف اإليه امللح والتوابل اأو ال�سكر (املرتجمة)
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�ل�شود�ء �ملنثورة على �شطح �للنب �ل�شائل �ملغطى بالرغوة؛ ولأجل �لتحدي �ملتمثل يف متييل 

�لقدح �مل�شنوعة من �لطني �ملحروق �إىل فمك، من دون �أن جتعل �إطار�ً من �لرغوة �لبي�شاء 

يعلق على �ضفتك العليا.

وت�شهد �شوق �لأطعمة �لهندية �ملبيعة باملفرق -�ل�شوق �خلا�شة مبنتجات �لأطعمة �لتي 

حتمل علقات جتارية- منو�ً كبري�ً بن�شبة )30( باملئة �شنوياً. ويتوقع �أن ت�شبح ر�بع �أكرب �شوق 

يف العامل بحلول عام )2020(. ومن جمموع ما قيمته )750( مليون دوالر يف الوقت احلا�ضر، 

 .
فاإنه يتوقع �أن ترتفع مبيعات �لأطعمة باملفرق �إىل )37( مليار دوالر بحلول عام )2015()50(

وت�شارع �شركات بيع �لأطعمة باملفرق �إىل توجيه عاد�ت �شر�ء �ملاأكولت لدى �لهنود باجتاه 

�ملخازن �لكربى للبيع بالتجزئة، حيث تطغى �لأطعمة �ملو�شبة د�خل علب خا�شة على كل 

ما عد�ها. وتقف حمالُّ �ل�شوبر ماركت و�لأ�شو�ق �ل�شخمة على �أهبة �ل�شتعد�د للحلول 

حمل )12( مليون بقالية تقوم بتزويد معظم �لهنود باأطعمتهم �ملحلية و�ل�شلع �ل�شتهلكية 

. وتعد �شركات ريلين�س، �آ.تي.�شي ماهيندر� �شابهلب، بهارتي، تاتا ترنت، 
)51(

الب�ضيطة

غودريج اأغريڤور واإي�ضار اأغروفيت جمرد بع�ص ال�ضركات الهندية املهمة واملوؤثرة يف ميدان 

بيع املاأكوالت بالتجزئة، ومعظمها تبحث يف كيفية تطوير »�ضل�ضلة االأغذية الباردة«، الإح�ضار 

�ملنتج من �حلقل �إىل �ل�شوق دون �أن يف�شد يف �لطريق. وهناك �آخرون يبحثون كيفية �إح�شار 

�ل�شوق �إىل �ملز�رعني، وتزويدهم باملعطيات �لتي �شيحتاجونها، كالبذور، و�لأ�شمدة، ووحد�ت 

التخزين املربدة، لتاأمني االإمدادات اخلا�ضة بهذه امل�ضروعات اجلريئة.

ومع كون الغالبية من �ضعب الهند تعي�ص يف مناطق ريفية، حيث تتوافر لديها فر�ضة 

�شئيلة للت�شوق، فاإن �جلزء �لأعظم من �لقدرة �ل�شتهلكية للبلد تظل غري م�شتغلة بالكامل 

تقريباً. وقد اأبلغني �ضيڤ �ضيڤاكومار املدير التنفيذي لفرع امل�ضروعات التجارية الدولية 

�لتابع لل�شركة �لهندية �لكربى للتبغ و�لأطعمة �مل�شنعة عندما �لتقيته يف مدينة حيدر �آباد 

�لعام �ملا�شي: �أنه »على �لرغم من �نخفا�س متو�شط دخل �لفرد يف �لريف �لهندي مع وجود 

قاعدة ��شتهلكية ت�شم �شبعمئة مليون ن�شمة، وهو �أكرث من عدد �شكان �لوليات �ملتحدة 

واالحتاد االأوروبي جمتمعني، فاإن اإمكانيات تداول عمليات البيع بالتجزئة يف املناطق الريفية 

�لهندية ما ز�لت هائلة جد�ً ومل ت�شتغل بعد. و�أحد �لأمثلة �ملفيدة على كيفية ��شتثمار �إمكانية 
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البيع بالتجزئة للفقراء من امل�ضتهلكني هو عبوة الكي�ص الورقي ال�ضغري و كي�ص ال�ضامبو  اأو 

غ�شول �ل�شعر و م�شحوق �لغ�شيل و �مل�شتح�شر�ت �لتجميلية �أو �لطبية �ل�شائلة و م�شحوق �لقهوة 

ديها �أنت- فهذه كلها ميكن تغليفها ب�شهولة مبقادير �شئيلة لبيعها باأ�شعار زهيدة. وقد  -عدِّ

داأبت �ضركتا املنتجات اال�ضتهالكية العمالقة بروكرت وغامبل Procter & Gamble ويونيليفر 

Unilever وغريها من ال�ضركات، وعلى مدى �ضنني، على بيع هذه االأكيا�ص التي ت�ضد حاجة 

فرد واحد فقط، يف الهند ويف غريها من الدول النامية، وجتني منها اأرباحاً طائلة. 

�شركة وول مارت تتطلع �إىل �ل�شوق �لهندية

يعتمد �لعديد من روؤ�شاء �ل�شركات �لتجارية و�مل�شوؤولني �حلكوميني، �لذين حتدثت معهم 

يف �لهند، على �لأ�شلوب �لأمريكي لعملية �لبيع بالتجزئة �لقائمة على نطاق و��شع، وعلى 

�مل�شروعات �لزر�عية لإجناز �لعمل. وح�شب تعبري رئي�س �شركة »ويربو« عظيم پرميجي »فاإن 

 Wal-Mart ووول- مارت Kmart جمال �لبيع بالتجزئة �آخذ بالنفتاح. و�شوف تدخل كمارت

يف عمليات و��شعة �لنطاق يف جمال توريد �ل�شلع وت�شنيعها ل�شالح �لأ�شو�ق �لعاملية و�لأ�شو�ق 

�لهندية. و�شوف يوجد ذلك �لأمر �لكثري من �لرث�ء و�لغنى. ومن �ملوؤكد �أن عمليات �لبيع 

بالتجزئة وتنفيذ �مل�شروعات �لزر�عية على نطاق و��شع �شوق يوجد وفرة يف �ملال و�لرثوة. 

وال�ضوؤال هو، ملن؟

ولقد وجدت �أن معظم �لهنود �لذين كانو� على علم بالأمر �أو كانو� يعتزمون دخول ميد�ن 

�لطفرة �ملتوقعة �ملتمثلة يف �إن�شاء �شل�شلة ل تنف�شل من �ل�شلع من �ملنتج �إىل �مل�شتهلك، مل 

يكن لديهم �أي �إدر�ك مطلقاً باأنه )1( قد يكون هناك اأي جانب �ضلبي لالأمر، اأو )2( رمبا 

تكون هناك �شبل خمتلفة ملعاجلة هذ� �لأمر، فبع�شهم يربح كثري�ً جد�ً، و�لبع�س �لآخر يربح 

فقط. كما �أنه من �ل�شعب فهم �ملنطق �ملتعلق بكيفية �حتمال متكن منوذج من �مل�شروعات 

�لزر�عية �لهادفة �إىل دعم �إنتاج �أر��شي �لريف، من �ل�شري يف عملية ترحيل مبهمة لأعد�ٍد 

كبريٍة من �ملز�رعني �لذين يعملون على نطاق �شيق، وحتويل �ملز�رعني �لهنود �إىل م�شتهلكني. 

فالبلد�ت �ملهجورة فعلياً �لتي ت�شمى مدن �لأ�شباح يف منطقة و�شط �لغرب �لأمريكي حيث مت 

اإيقاف عدد كبري جداً من املزارع االأ�ضرية عن العمل من جانب املوؤ�ض�ضات العمالقة العاملة يف 



193 نظام البيع بالتجزئة يف الهند

�مل�شروعات �لزر�عية، وهجر �لنا�س بيوتهم وبلد�تهم بحثاً عن عمل باأجر منخف�س يف �ملدن 

�لأكرب، هذه �لبلد�ت من �ل�شعب �أن تكون منوذجاً جيد�ً لتمكني �ملناطق �لريفية يف �لهند.

تعد �ضركة Wal-Mart �أكرب �شركة للبيع بالتجزئة يف �لوليات �ملتحدة، وهو �ل�شم �لذي 

يغلب ذكره على ل�ضان رجال االأعمال الهنود عندما يحدثونني عن �ضركات البيع بالتجزئة. 

اإال اأن وول-مارت مل يحالفها التوفيق على م�ضتوى العامل، �ضواء يف م�ضروعاتها التجارية 

�لد�خلية �أم �لدولية. وللتخل�س من هذ� �لو�شع جلاأت �ل�شركة يف �لعام �ملا�شي �إىل بيع 

موؤ�ش�شاتها �لتجارية يف كل من �أملانية وكورية �جلنوبية بثمن منخف�س، بعدما حلقت بها 

خ�شائر فادحة يف كل �لبلدين. فنموذج �لعمل �شمن مناطق و��شعة و�إجر�ء تخفي�شات 

كبرية مل ينجح يف هذين البلدين وعمل كالهما على حت�ضني االأنظمة االقت�ضادية ال�ضناعية 

فيهما مع �إبد�ء ت�شاهل ب�شيط جتاه �لتفاوت �لقت�شادي. ويف �شهر �آب » �أغ�شط�س « من 

باأ�شعار رخي�شة �إىل حد ما، عن  �أعلنت وول-مارت وكنتيجة لعمليات �لبيع   )2006( عام 

. ولكن هموم وم�ضائب العمل 
)52(

اأول انخفا�ص ف�ضلي يف االأرباح يحدث اأثناء ع�ضر �ضنوات

�لتجاري �لدويل مل تكن �مل�شكلة �لوحيدة �لتي عانتها  وول مارت؛ فقد �أقر �إت�س.يل.�شكوت 

�لبن �ملدير �لتنفيذي �مل�شوؤول ل�شركة وول-مارت »�إننا، وب�شدق تام ن�شعر باخليبة �إز�ء �أد�ء 

.
)53(

مبيعات وول-مارت الواليات املتحدة«

ومع دعمها من قبل �أملانية وكورية �جلنوبية، فقد ركزت وول مارت �أنظارها ب�شكل �أدق من 

�أي وقت م�شى على �لهند. و�لوجود �لوحيد لل�شركة فيها حتى �لآن هو مكتب للعقود �خلارجية 

يف مدينة بنغالور. ول يز�ل يجب على �حلكومة �لهندية �أن متنح �لرت�خي�س بفتح متاجر لبيع 

�لعلمات �لتجارية �ملتعددة �ململوكة جلهات �أجنبية؛ غري �أن وول مارت ل ت�شعر بالقلق �إز�ء 

ذلك. وكان قد نقل عن �آمي و�يات �ملتحدثة با�شم �ل�شركة لل�شوؤون �لدولية قولها يف �شحيفة 

»Economic Times«: »�يكونوميك تاميز« �لهندية: »�إن خطو�ت �لتعرية �شوف تتيح لنا 

�لرتكيز على �أ�شو�قنا �لأ�شا�شية و�لبحث عن فر�س جديدة يف �لأ�شو�ق �ل�شتهلكية �لنامية 

ونقل املقال نف�ضه عن لوڤ غويل، املدير التنفيذي امل�ضوؤول ل�ضركة »غروث 
 
.
)54(

مثل �لهند«

ڤنت�ضرز« Growth Ventures وهي �شركة ��شتثمارية �أمريكية متتلك م�شالح و�أ�شهماً لها يف 

جمالت �لبيع بالتجزئة، و�شفه للخطوة �لتي �تخذتها �شركة وول-مارت: باأنها ر�ئعة، و�أن 
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�ل�شوق �لهندية هي �شوق فيها عنا�شر للمناف�شة �أقل جد�ً من �أملانية وكورية؛ و�لطبقة �لو�شطى 

فيها تواقة لتطبيق االأ�ضاليب الع�ضرية يف عمليات البيع بالتجزئة، وللح�ضول على املنتجات 

�لع�شرية �لتي تبيعها �ل�شركات �لغربية، �لتي تتبع نظام �لبيع بالتجزئة مثل وول-مارت«.

ولدى الطبقة الو�ضطى يف الهند حما�ضة وا�ضحة جتاه �ضراء منتجات تباع بالتجزئة. 

وحتاول هذه �لطبقة �ختبار جتارب جديدة للبيع بالتجزئة مثل مر�كز �لت�شوق �لتجارية، 

ولكن معرفة ما اإذا كانت هي ذاتها متحم�ضة لتقبل اأ�ضاليب البيع بالتجزئة التي تخت�ص بها 

�شركة وول-مارت هي م�شاألة �أخرى، ومعرفة ما �إذ� كان �لهنود يرغبون يف تقبل �أ�شاليب 

�لتوظيف �لتي تتبعها وول-مارت هي �أي�شاً م�شاألة �أخرى. ف�شركة وول-مارت ل تقوم بخف�س 

�لأ�شعار فقط، فهي تخف�س �لأجور. ومن �ملحتمل �أن �لهنود لي�شت لديهم �أي فكرة عما هم 

على و�ضك اأن يتعر�ضوا له عدا عن ذكر العدد الكبري من املنتجني، واملوردين، واملوزعني، 

وبائعي �لتجزئة، �شو�ء �لعاملني على نطاق و��شع �أم �شيق، �لذين �شوف يو�جهون م�شكلت 

يف �لعمل عندما تقوم �شركة وول-مارت باإرغامهم على �لقبول باأ�شياء خمالفة لرغباتهم 

عقب ��شتقر�رها للعمل يف بلدهم. وهم ل يعلمون عن �ل�شرر �لذي حتدثه وول-مارت يف 

املجتمعات املحلية، التي تنتقل اإليها يف الواليات املتحدة، وال عن الكلفة الباهظة التي ترتتب 

اأجور املعي�ضة  على احلكومات املحلية، وحكومات الواليات، واحلكومة االحتادية، نتيجة 

�لأ�شبه بالكفاف، �لتي تدفعها �شركة وول-مارت، وهم رمبا ل يعلمون �أي�شاً ب�شروط �لعمل 

يف م�ضانع املوردين واملعروفة برواتبها املتدنية والتابعة ل�ضركة وول-مارت، اأو اأن �ضحيفة 

New York Times »نيويورك تاميز« ذكرت اأن العمال يف ال�ضني، بنغالدي�ص، اأندوني�ضيا، 

نيكاراغوا و�ضوازيالند جلوؤوا اإىل مقا�ضاة ال�ضركة يف عام )2005(، و�تهموها باإخ�شاعهم 

للعمل �لق�شري وبالإخلل بدفع �أجورهم كاملة، ومنعهم من ممار�شة حقهم يف خمالطة 

.
)55(

زملئهم

وبينما مي�ضي هذا الكتاب اإىل الطباعة، بات اجلو العام يف مواجهة �ضركة وول-مارت 

�ضد  وقوفه  عن  اأعلن  الدميقراطي  احلزب  اأن  حد  اإىل  املتحدة  الواليات  يف  جداً  �ضلبياً 

�ل�شركة ومعار�شته ل�شيا�شتها، وذلك ي�شمل كًل من �ملحافظني �أمثال جو ليربمان من ولية 

كونكتيكت، وقد �ختار حالياً �أن ي�شبح م�شتقًل، و�لليرب�ليني �أمثال نان�شي بيلو�شي من ولية 
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. وكان �ل�شيناتور �ملخ�شرم و�ملتنفذ جو بايدن ع�شو جمل�س �ل�شيوخ عن ولية 
)56(

كاليفورنيا

اأدىل بت�ضريحات عنيفة �ضد وول-مارت يف ال�ضيف املا�ضي، واأنبها على دفع  ديالور قد 

�أجور �أقل من �ملعدل، قائًل: »�إِن م�شكلتي مع وول-مارت هي �أنني ل �أرى �أية دللة على �أنهم 

. وكان جورج ميللر وهو ع�ضو يف الكونغر�ص عن 
)57(

يهتمون مب�شري �أفر�د �لطبقة �لو�شطى

�حلزب �لدميقر�طي من ولية كاليفورنيا وع�شو قدمي عن �حلزب يف جلنة �لرتبية و�لقوى 

العاملة التابعة للمجل�ص، اأ�ضد حدة يف انتقاداته، موؤكداً يف تقرير اأعده عام )2004(، اأن 

�شركة وول-مارت تقود �ل�شباق �لعاملي �إىل �لهاوية بقيامها بكبح م�شتويات �لأجور، وتد�بري 

احلماية يف مكان العمل وقوانني العمل«. ويورد التقرير تفا�ضيل عن التاأثري ال�ضلبي لل�ضركة 

على �ملجتمعات �ملحلية �لأمريكية �لتي تقيم فيها م�شروعاتها �لتجارية. وهو يقدر �لتكلفة 

�ل�شنوية بالن�شبة لد�فعي �ل�شر�ئب ملتجر �فرت��شي متلكه وول-مارت ي�شم مئتي موظف بـ 

)420,750( دولر مبا يف ذلك �مل�شاعدة �لتي تقدمها �حلكومة من �أجل وجبات �لغد�ء �ملجانية 

و�ملدعومة، وبر�مج �لإ�شكان �ملعانة، �لرعاية �لطبية، �أق�شاط �ل�شر�ئب وغريها من �لتكاليف 

.
)58(

�لتي تنجم عن �لأجور �ملتدنية وغياب �ملز�يا و�لعلو�ت �مل�شتحقة لدى وول-مارت

�إن �آخر �شيء يحتاج �إليه �ملز�رعون �لهنود و�ملوظفون �ملرتقبون للمتاجر هو �أن يو�شعو� 

حتت رحمة �شركة مثل وول-مارت. وبينما جتمد �حلكومة �لهندية �إعطاء �لإذن ل�شركات 

وول مارت، وكارفور وغريها من ال�ضركات الدولية العمالقة املخت�ضة بالبيع بالتجزئة، للعمل 

يف الهند، فاإن ال�ضركات الهندية ت�ضتخدم النافذة التي لديها الدعاء حقها يف االإمكانيات 

�لريفية غري �مل�شتثمرة للهند ويف �لقطاع �ملايل للبيع بالتجزئة. ومن �لأف�شل لهم �أن ي�شرعو�. 

فقد �أعلنت �شركة وول-مارت وموؤ�ش�شة »بهارتي �نرتبر�يزز« يف ت�شرين �لثاين �ملا�شي عن 

م�شروع جتاري م�شرتك لإن�شاء �ملئات من �ملتاجر يف �أنحاء �لهند، وهي خطوة يق�شد بها 

االلتفاف على القوانني احلالية.

حكاية �ضاي

ولد �ضنجاي بهان�ضال يف مزرعة لل�ضاي يف منطقة دارجيلينغ االأُ�ضطورية ال�ضهرية يف 

�لهند. كان �أَبوه مدير�ً ملزرعة كبرية �كت�شب �شهرة بامتلكه موهبة فطرية ومقدرة خا�شة 
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على �إحد�ث حتول يف �ملز�رع �لفا�شلة. و�شنجاي، وهو رجل كفّي يف منت�شف �لأربعينيات 

من العمر، يتوىل حالياً رئا�ضة جمل�ص اإدارة »رابطة �ضاي دارجيلينغ«، وميتلك �ضركة »�ضاي 

�آمبو�شيا« Ambootia Tea، التي تنتج اأحد اأغلى اأنواع ال�ضاي يف العامل. وللحديث معه يف 

مو�ضوع ال�ضاي �ضافرت اإىل مدينة كالكوتا، حيث ما زالت تقام املزادات الكبرية لبيع ال�ضاي 

الهندي باجلملة.

يقع مكتب بهان�ضال على اأر�ص من�ضاأة تغليف ال�ضاي التي ميتلكها بالقرب من ميناء كالكوتا 

على �شفاف نهر هاغلي �لعظيم. و�ملن�شاأة عبارة عن بناء منخف�س من �لإ�شمنت. وهنالك 

يف د�خل �ملبنى جو مريح، و�شوء معتدل يت�شرب عرب �لـَمناور �ملوجودة يف �ل�شقف، فيتك�شف 

عن �ألو�ن خ�شر�ء وبي�شاء مائلة لل�شفرة، وكلمات مكتوبة بخط كبري ومطلية بالذهب عند 

�حلائط �خللفي، تقول: »نقي و�ن�شجام و�إيقاعي وحيوي ومكتٍف ذ�تياً و�لطبيعة و�شامل«.

حتدثت اإىل �ضنجاي بهان�ضال مدة ثالث �ضاعات تقريباً. وقد انتهى حوارنا فقط الأنه كان 

عليَّ �أن �أغادر - كان مبقدوره �أن ي�شتمر يف �حلديث �إيّل عن �ل�شاي ثلث �شاعات �أخرى. �إنه 

يعي�ضه، يتنف�ضه، وي�ضرب مقادير كبرية منه.

وكان قد ا�ضطحبني يف البداية يف جولة على م�ضتودع البناء، واأطلعني على مكان تخزين 

ال�ضاي عندما كان ياأتي من املزارع الوا�ضعة املوجودة يف مكان مرتفع عن �ضطح البحر عند 

�شفوح جبال �لهمليا، وكيف كانت جتري عملية فرزه وت�شنيفه. وكو�شيلة لختبار مدى 

جد�رتي تقريباً، كما �شعرت، قدم يل عينات من �ل�شاي لتذّوقها. ومبح�س �مل�شادفة كان 

ال�ضاي الذي اأعجبني اأكرث، هو النوع الذي كان يعده االأف�ضل.

ثم عدنا �أدر�جنا �إىل مكتبه. ومت �إح�شار �أول فنجان من �لفناجني �لعديدة من �شاي 

د�رجيلينغ ذي �للون �لذهبي �لباهت، وبد�أ يروي يل حكاية �ل�شاي يف �لهند قائًل: »ت�شكل 

�ملوؤ�ش�شة �ل�شناعية �لهندية لل�شاي �ملثال �لأول للزر�عة �ل�شناعية. وقد �أح�شر �لربيطانيون 

نباتات ال�ضاي اإىل الهند من ال�ضني، حيث كان لكل من يزرع ال�ضاي طريقته يف تخمري 

�ل�شاي، وكان �ل�شاي ثقافة كاملة بحد ذ�ته. ونظر �إىل فنجاين وقال نا�شحاً وهو ي�شري �إىل 
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�لفنجان و�شحنه �ل�شغري �مل�شنوعني من �خلزف �لناعم �ملمزوج برماد �لعظام و�ملو�شوعني 

�أمامي: ��شربي �شايك، �شوف ي�شبح مذ�قه مر�ً �إذ� ما تركته مدة طويلة«.

قام �لربيطانيون باإجر�ء جتارب منذ �لبد�ية فعمدو� �إىل تطعيم نبتة �شاي باأخرى، 

بو� ت�شكيلت متنوعة و�أنو�عاً خمتلفة من �لرتبة. و�أن�شوؤو� م�شروعاً متكامًل متاماً  وجرَّ

للزراعة الع�ضوية لل�ضاي، يقوم باأكمله على تركيبة تتاألف من ثالثة م�ضتويات متدرِّجة. 

وتعد منظومة �ل�شاي �لربيطاين يف �لهند مثاًل تو�شيحياً ملا يطرحه عامل �لقت�شاد �آدم 

�شميث: �لأر�س ز�ئد �لعمل، ز�ئد ر�أ�س �ملال، ز�ئد تنظيم �مل�شروعات �ل�شتثمارية. و�حت�شيت 

�ل�شاي، وكان طعمه لذيذ�ً وخفيفاً على ل�شاين بخفة غيمة تتحرك ب�شكل لولبي نزوًل من جبل 

كانت�شينجونغا �ل�شخم، �لذي يبلغ �رتفاعه 28,168 قدماً، الذي يعلو منحدرات دارجيلينغ 

احلادة املك�ضوة بنباتات ال�ضاي.

»كان هدف مالك �ملزرعة بيع �ل�شاي للتاجر. وكان هدف �لتاجر �إيجاد �شوق لل�شاي. ومت 

�إحد�ث مر��شم جديدة كاملة بني �أبناء �لطبقة �لر�شتقر�طية يف �أوروبة �أثناء حتلقهم لتناول 

�ل�شاي. وقد �أقبلو� عليه ب�شكل غري معقول. وبعد ذلك بوقت طويل كانت �أول علوة متنح 

للعمال يف انكلرتة هي ا�ضرتاحة ق�ضرية من العمل لتناول �ضاي ال�ضباح. ولدى اإدراك اأن 

�لعمال قد جددو� ن�شاطهم باحت�شاء �ل�شاي، جرى �عتماد ��شرت�حٍة �أخرى لتناول �ل�شاي بعد 

الظهر. وبداأ الفقراء ب�ضرب ال�ضاي، وكانت تلك اأول مرة يقومون فيها بغلي املاء قبل �ضربه، 

�شو� من ن�شبة �لأمر��س و�لوفيات«. وبذلك خفَّ

وو�شلت وجبة �أخرى من �شاي د�رجيلينغ. وقدم يف فنجان خمتلف عليه ر�شم دقيق �أزرق 

�للون منقو�س على خزف نفي�س جد�ً، كان �ل�شاي حمتجز�ً كاأنه خيال د�خل وعائه �شبه �ل�شفاف. 

ولعدم رغبتي يف ترك هذ� �ل�شاي ي�شبح مر �ملذ�ق مددت يدي لرت�شفه على �لفور.

»حذ�ِر، �إنه ما ز�ل حار�ً جد�ً، و�إذ� ما �أحرق ل�شانك فلن تكويِن قادرة على تذوق �أي �شيء، 

كوين �شبورة«. ف�شحبت يدي.

وتابع قائلً: »قامت �ل�شركات �لتجارية �لربيطانية بتويل عمليات �لت�شنع و�لت�شدير، 

واأقدمها �ضركتا »بروك بوند« Brook Bond وLipton »ليبتون«. وكان متجر هارودز يف لندن 
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قد بداأ ن�ضاطه كحانوت لبيع ال�ضاي. وازدهر نظام توطني نبتة ال�ضاي وزرعها يف مناطق 

معينة. وكان على �لربيطانيني لدى �إعلن �ل�شتقلل، �أن يتخلو� عن ملكيتهم ملز�رع �ل�شاي 

املوجودة يف الهند. وكان جتار »املاروار«* Marwar معروفني جيد�ً بالن�شبة لهم، فوقع عليهم 

اخليار االأول ل�ضراء ح�ض�ص املزارع التي كان ال بد من بيعها. والنتيجة هي اأن اأكرثية مزارع 

ال�ضاي ميلكها �ضكان املاروار حالياً. وتوىل اأمر مزارع جيم�ص فينالي موؤ�ض�ضو �ضركة تاتا 

»Tata« �لذين متلكوها يف �ل�شتينيات، لكن معظم �ملز�رع مملوكة من قبل �شكان �ملارو�ر. 

وتعد �مللكية �ملحلية قليلة ب�شكل موؤ�شف حيث تبلغ خم�شة باملئة فقط؛ ويق�شد باملحلية 

�لبنغاليون يف �إقليم �لبنغال، �لتاميل يف �إقليم تاميل نادو، و�لَّ�شاميون يف ولية �آ�شام«. 

و�ضنجاي بهان�ضال مواطن بنغايل.

�أم�شكت بفنجاين و�رت�شفت �ل�شاي �لد�فئ، و��شتن�شقت بهدوء �لبخار �لذي ت�شاعد من 

�شطح �ل�شائل �ملتلألئ، وقلت: »�إنه لذيذ �لطعم«.

»يجب �أن تكون نكهة �لد�رجيلينغ د�خل فمك. �إنها ر�ئحة �ل�شاي �لذكيَّة؛ تلك �لتي متيز 

الدارجيلينغ عن بقية اأنواع ال�ضاي يف العامل. اإن �ضمته الفريدة هي نتيجة خلليط نادر من 

�لرتبة و �ملناخ و �أ�شناف �لنباتات و �لأ�شاليب �لزر�عية و�أ�شاليب �لت�شنيع. ولي�س هناك من 

�شاي مثيله يف �لعامل«.

و�نتظرين ريثما �أعيد �لفنجان يف مكانه على �شحنه حتى �أمتكن من ��شتئناف �لطباعة على 

جهاز �حلا�شوب �ملحمول، �لذي زوَّدين به، لكي يكون مبقدوري �لتقاط كل كلمة من حديثنا.

»ا�ضتمرت املجموعة االأوىل من املالكني الهنود يف اتباع نظام توطني النباتات، فاأبقوا 

على ما ورثوه من االأجهزة ال�ضخمة امل�ضتخدمة يف ت�ضويق اأنواع ال�ضاي التي كانت تخ�ص 

�ضركات زراعة ال�ضاي التي ا�ضتوطنت الهند -�ضركتا ليبتون وبروك بوند- التي كانوا قد 

تو�رثوها. وكانت �لأ�شو�ق و�ملنتجون منف�شلني متاماً، ولي�س هناك من تو��شل بينهم. وتغري 

هذا مع قدوم جهاز الفاك�ص. فقد كان باإمكان �ضركات ال�ضاي اإر�ضال فاك�ص واإجراء ات�ضال 

فوري بامل�شدرين �إىل �لأ�شو�ق �ملوجودة يف �أنحاء �لهند. وكان �لنموذج �ل�شتيطاين مفيد�ً 

* اأكرب منطقة يف اإقليم راج�ستان يف الو�سط الغربي من الهند. (املرتجمة)
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فقط حتى �نفتاح �لت�شالت يف �لت�شعينيات و�لثمانينيات من �لقرن �ملا�شي، ثم �نهارت 

�ضناعة ال�ضاي الرو�ضية مع انهيار االحتاد ال�ضوفيتي. وكان الرو�ص يح�ضلون على ال�ضاي 

�لهندي باملجان تقريباً، نظر�ً لو�قع �لتبادل �لنقدي �ملو�ت للروبل و�لروپية. وبحلول نهاية 

�لثمانينيات، كانت �للعبة باأكملها قد �نتهت و�نهار كل �شيء«.

عندما �شنحت يل �لفر�شة ل�شر�ء �شركة »�آمبو�شيا« جعلت لها �لأف�شلية على غريها. 

فقد كانت �لطبيعة �ملغامرة للم�شروعات �ل�شتثمارية �ل�شناعية يف حال خمود. وت�شلل �إليها 

 .
*
�لعجز وعدم �لكفاية. �إذن ما �لذي فعلناه يف �شركة �آمبو�شيا؟ لقد �أ�شبحنا من »�لهّبيني«

رمبا بدت على ملحمي علمات �لده�شة لأنه �شحك و�أردف قائلً: »�أق�شد زهاء �شٍت 

من �أ�شل خم�شمئة من �لعائلت �لتي تتاجر بال�شاي يف �لهند. كنا �شباباً، ور�أينا �أن هناك 

فر�شة مو�تية للقيام بعمل �شيء خمتلف. كان هنالك �جتاه جديد يف قطاع �لغذ�ء، و�لأغذية 

الع�ضوية. وكان من ال�ضهل زراعة �ضاي دارجيلينغ ع�ضوياً. ولقد حت�ضنت نوعيته يف الواقع مع 

�تباع طرق �لزر�عة �لع�شوية.

وو�شل فنجاٌن ثالٌث من �ل�شاي. كان بلون �لعاج �لأبي�س �ملائل لل�شفرة وحماط باإطار 

ذهبي عند حافته. واكتفيت هذه املرة بابت�ضامة �ضاكرة للرجل الذي و�ضع الفنجان اأمامي 

ووا�ضلت عملية الطباعة.

»كنا ننتقد النظام الذي كان قائماً. وراأينا اأن الفر�ضة املالئمة تكمن يف جمال العقارات 

واالأمالك اإال اأنه كان علينا اأن نحذف من الرتكيبة قطار �ضحن نباتات لتوطينها يف مناطق 

�أخرى، وهكذ� قمنا باخلطوة �لأوىل و�شحبنا �إِنتاجنا من �شوق �ملز�د�ت.

�شاألته: »كيف يعمل نظام �ملز�د�ت؟«

»�ضوف اأقول لك. هنالك اأ�ضا�ضاً �ضت فئات من الو�ضطاء يتوزعون ما بني املزرعة وزبون 

�لبيع بالتجزئة �لأخري: �ل�شم�شار/�ملز�يد، تاجر هندي، �شم�شار دويل، تاجر دويل، بائع 

جملة حملي -�شخ�س ي�شرتي �ل�شاي بالأطنان لأجل �شوق حملية حمددة مثل �أ�شرت�لية �أو 

ال�سائدة.  الجتماعية  النظم  ويتحدون  ماألوفة  غري  مالب�س  ويرتدون  �سعورهم  يطيلون  الذين  ال�سباب   *
(املرتجمة)
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فرن�شا �أو �لوليات �ملتحدة- وبائع جملة على نطاق �أ�شيق �لذي يف�شل �ل�شاي �إىل وحد�ت 

من العلب املغلفة ويبيعها بالكيلو غرام.

»�إننا �شركة �لإنتاج �لوحيدة �لتي متتلك هيكلية منظمة متكاملة. فمكاتبنا �لتجارية 

موجودة هنا، وم�شتودعاتنا موجودة هنا، وعملية �لت�شنيع �لتي جنريها تتم هنا. نحن �شركة 

�شغرية، لكننا منتلك �أف�شل نوعية على �لإطلق، وذلك يتيح لنا �لتعامل مع �أح�شن بائعي 

جتزئة لل�ضاي يف العامل«.

ثم نه�س و�أخذ عن �لرف كتاباً للزينة من �لَقْطع �لكبري، مزخرفاً باألو�ن عديدة، ويباع 

بثمن مرتفع، و�أَر�ين �إياه. كان كتاباً نفي�شاً عن تاريخ �شركة بيع �ل�شاي �لفرن�شية �ملمتازة 

العام  املدير  دي�ضان،  فرانك  بتوقيع  با�ضمه  �ضخ�ضي  اإم�ضاء  عليه  وكان  فرير«.  »مارياج 

لل�شركة. و�أر�ين �شورة من�شورة يف �لكتاب تبدو فيها منتجات �شاي د�رجيلينغ �لذي تنتجه 

�ضركة امبو�ضيا معرو�ضة يف مكان بارز يف املتجر اجلميل التابع ل�ضركة »مارياج فرير« يف 

حي مارييه بباري�ص. وبعد عدة �ضهور قمت اأنا بزيارة اإىل مقر ال�ضركة، وكانت هناك الفتات 

معلقة تقول بالفرن�شية: »و�شل �شاي د�رجيلينغ �جلديد«، وعندما �شاألت �لبائع عن �ملزرعة 

�لتي جاء منها �ل�شاي �أجاب: �آمبو�شيا«. »و�أو�شح يل �ل�شيد بهان�شال« مل ي�شبق لنا �أن حددنا 

�ضعراً لل�ضاي الذي تنتجه �ضركتنا والذي نر�ضله اإىل �ضركة مارياج. ومهما كان املبلغ الذي 

يرغبون بدفعه، فاإن ذ�ك هو ما ناأخذه، فت�شري �لأمور على ما ير�م. �أننا نكن تقدير�ً كبري�ً 

لأنو�ع �ل�شاي �لتي لدينا، ولأذو�قنا؛ وهم كذلك. ولهذ� �ل�شبب ت�شري �لأمور على ما ير�م.

و��شتطرد قائًل: »كان �أول م�شروع مرخ�س لزر�عة �ل�شاي ع�شوياً على �أملكي هو مزرعة 

مللوتار، ثم مونتيڤيوت، ثم �آمبو�شيا. ويف عام 1997، ح�ضلنا على ملكية عقارات يف والية 

�آ�شام. ويف �لعام )2004(، والعام )2005(، �متلكنا خم�شة عقار�ت �أخرى من �لأر��شي ونحن 

يف طور حتويلها �إىل مز�رع ع�شوية. و�شاأقول لك: ملاذ� قمت برفع �شل�شلة �لقيمة. فلأَننا 

مز�رع ع�شوية با�شتطاعتنا �أن نتجاوز �لعر�قيل �ملرتبطة ببيع منتج من �لعامل �لثالث ب�شروط 

�ملنتج، و�لتعليب، و�لت�شميم؛ وهذ� يعطينا �جلر�أة لكي نبيع مبا�شرة �إىل هارودز، و�أن نزيح 

تلك �لفئات �ل�شت من �لو�شطاء. ولأننا نتوىل �أمور �ملز�رع �خلاملة فننع�شها ثم نحولها �إىل 
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حقول ع�ضوية ذات قيمة عالية ومرغوبة، ونلغي الو�ضطاء، فاإننا نتقدم من مرحلة انعدام 

الربح اإىل مرحلة حتقيق الربح بن�ضبة مئة باملئة«.

ولقد بد�أنا يف مزرعة �آمبو�شيا بثورة يف طرق ت�شنيع �أ�شناف �ل�شاي يدوياً، و�أحدثنا 

تغيري�ً كامًل يف �آلية �لإنتاج. ولدينا ثمانية وع�شرون �شنفاً منها لي�شت من �لنوع �لأ�شود �أو 

�لأخ�شر �لتقليدي. وكنا �أول �لنا�س �لذين قامو� باإطلق عملية ت�شنيع �أنو�ع �ل�شاي �لأبي�س 

مر جزئياً قبل جتفيفه، و�لذي يجمع خ�شائ�س  يف �لهند و�شاي »�لتنني �لأ�شود« �ل�شيني �ملخَّ

�ل�شاي �لأ�شود و�لأخ�شر معاً، وقد حققت مبيعاتنا رو�جاً هائًل يف �لأ�شو�ق. ول تباع �أنو�ع 

ال�ضاي التي ننتجها يف متاجر »هارودز« و»مارياج فرير« فقط، ولكن اأي�ضاً يف متجر »هول 

فودز« Whole Foods و»دين وديلوت�ضا« Dean and Deluca. كما ت�ضرتي �ضركة �ضاي »�ضتا�ص« 

Stash حاجتها من �ل�شاي من مز�رعنا. ونحن منلك بطاقات بيان �ملو��شفات �خلا�شة بنا 

وهي »انيكا« »Ineeka« و»تري - ليال« Tre-leela وتباع يف الواليات املتحدة فقط. اإنه اأغلى 

ر يف عبوة �لأكيا�س �ل�شغرية �لذي تبيعه فروع متاجر »هول فودز« و»تارغت«  �شاي ُيح�شّ

Target يف �لوليات �ملتحدة. و�أنا �لآن �ملالك �لوحيد للأر��شي �ملزروعة بال�شاي �لذي ل 

ك �لأ�شليني، و�أنا �أبيع �أغلى �شاي يف �لعامل«. ينحدر من ن�شل �أحد �مللَّ

�أبلغني �ل�شيد بهان�شال: �أن هناك ثمايَن و�شبعني مزرعة يف منطقة د�رجيلينغ تغطي 

ثمانية ع�شر �ألف هكتار، وت�شتخدم مبا�شرة خم�شني �ألف عامل، وتوفر �ملر�فق �ل�شكنية ملئتي 

األف �ضخ�ص. وكنت قد زرت بلدة دارجيلينغ يف عام 1986، وا�ضتقلني القطار الذي ي�ضبه 

قطار �لألعاب يف كتب �حلكايات، حتى �آخر نقطة ممتدة من �جلبل، ��شحك مع �أولد �ملد�ر�س 

�لذين كانو� يقفون على جانب �لطريق يطلبون تو�شيلهم م�شافة حمطة �أو �ثنتني، و�أنا 

�أت�شبث بالق�شم �خلارجي من �لقطار �ل�شغري �أزرق �للون. وقد �أقمنا يف فندق »ويندرمري« 

Windermere �لربيطاين �لعتيق و�لذي بد� من ع�شر �آخر وكما �أذكر، كان يقدم يومياً ونحن 

جلو�ٌص، طعام غداء يتاألف من الدجاج بالكاري، وكذلك حلوى احلليب والدقيق، وكان علينا 

�أن ندفع مبلغاً �إ�شافياً لقاء �حلطب �لثمني لإيقاد �لنار يف غرفتنا �لباردة كل م�شاء.

ويف فندق »ويندرمري« مبناظره �خللبة و�لتلل �ملحيطة �ملغطاة بنبات �ل�شاي و�لهابطة 

حياة  تخيل  ال�ضهل  من  كان  جيدة،  بعناية  حتظى  حقول  حتت  �ضديد  بانحدار  عمودياً 

نظام البيع بالتجزئة يف الهند
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امل�ضتوطنني الربيطانيني، �ضواء كانوا من مالك املزارع اأو زواراً مو�ضميني ملنطقة التالل 

هرباً من حر �ل�شيف �لقائظ يف �ل�شهول �لهندية ويف �لبلدة. وكانت تنتظم على جانبي 

طريق �ملجمع �لتجاري مباٍن مزخرفة م�شيدة على �لطر�ز �لإدو�ردي، تعلوها قمم مثلثة 

�ل�شكل �شديدة �مليلن. وعندما مت ت�شييد هذه �ملباين، وعلى مدى عقود لحقة، كان جمتمع 

د�رجيلينغ يتبع نظاماً هرمياً تندرج طبقاته يف ترتيب دقيق بحيث ت�شم ملك �ملز�رع 

�لربيطانيني، �ل�شياح من �لربيطانيني �أو �ملقيمني منهم ممن ميلكون بيوتاً وياأتون يف مو��شم 

معينة، �لأثرياء من �لبنغال �لذين ياأتون يف �ملو��شم �أي�شاً، �مل�شرفني على �إد�رة �ملز�رع من 

�لهنود �لذين يتم �إح�شارهم من منطقة �ل�شهول، وعمال نيباليني. ول تز�ل �ملز�رع موجودة 

و�لعمال موجودين، �إل �أن باقي �لعامل قد �ختفى. ول تز�ل �حلياة يف منطقة د�رجيلينغ 

تتمحور حول �ل�شاي. ف�شناعة �ل�شاي هي رب �لعمل �لرئي�شي و�لن�شاط �لقت�شادي �لرئي�س 

يف �ملنطقة. وتنتج ولية �آ�شام �أكرث من )400( مليون كيلو غرام من اأ�ضناف ال�ضاي �ضنوياً. 

ويبلغ االإنتاج الكلي للعامل من ال�ضاي )3( مليارات كيلو غرام، والهند هي اأكرب منتج له، حيث 

ي�شل �إِنتاجها �إىل )850( مليون كيلو غرام، وت�ضتهلك زهاء 700 مليون د�خلياً.

»�إن �لذي يعمل لدّي يف تذوق �ل�شاي هو �لأف�شل يف �لهند، ول بد يل �أي�شاً من �أن �أكون 

متذوقاً بارعاً لل�شاي. ومن بني �ملز�رع �لثماين و�ل�شبعني �ملوجودة يف د�رجيلينغ، باإمكاين 

�أن �أميِّز طعم منتجات �شتني منها من جمرد �رت�شاف �ل�شاي. وباإمكانه هو �أن مييز �لثماين 

وال�ضبعني جميعها«.

لقد �أَ�شهمت �لأ�شعار �ملرتفعة لل�شاي �لتي تطلبها �شركة د�رجيلينغ يف وجود �لكثري من 

رة. فمنطقة د�رجيلينغ تنتج فقط )10(  �ل�شاي �ملغ�شو�س، �لذي يرفق ببطاقات مو��شفات مزوَّ

ماليني كيلو غرام من ال�ضاي �ضنوياً، غري اأن ما يقدر بـ )40( مليون كيلو غرام من ال�ضاي 

يجري بيعه يف �أنحاء �لعامل باعتباره يحمل علمة د�رجيلينغ. �إن �إحدى مهام �شاجناين 

 ،»Darjeeling« بهان�شال يف �حلياة هي حماية نز�هة بطاقة �ملو��شفات، �لتي حتمل ��شم

ولهذا ال�ضبب فقد جلاأ اإىل منظمة التجارة العاملية.

ويقول بهان�شال مو�شحاً: »�إن ما نحاول �أن نفعله هو حماية �شاي د�رجيلينغ يف �ل�شوق 

�لدولية حتى ينتقل �ملنتج من كونه �إنتاجاً �شائباً �إىل �إنتاٍج معباأ. مثل م�شروب �ل�شمبانيا 
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متاماً. فال�شمبانيا ل بد من تعبئتها يف قناين يف �إقليم »�شمبانيا« يف فرن�شة. و�إل ل ميكن 

ت�شميتها �شمبانيا. و�أنِت تروجني له يف �لأ�شو�ق حتى تتمكني من حمايته. ونحن نقوم ب�شن 

.»Darjeeling« حملة ت�شويق و��شعة لتثقيف �لنا�س مبنتجات

ونتوقف لنحت�شي �شاينا. ويقول بهان�شال وقد �فرت فمه عن �بت�شامة �شغرية: »�ل�شاي هو 

�حت�ِس ومَتهل. و�لقهوة هي �حت�ِس و�أ�شرع«.

»�إننا نقوم بابتكار �آلتنا �خلا�شة. فالآلة �لتقليدية حجمها �شخم، وطاقة �لعمل لديها غري 

كافية �لبتة -�إنها حترق �لفحم �حلجري و�خل�شب- ويعتمد وقودها على �لفحم، و�إنتاجيتها 

�ضئيلة ب�ضكل �ضيء جداً. وكانت قد �ضممت منذ اأكرث من مائتي عام من قبل الربيطانيني، 

لي�س بغر�س �ل�شتخد�م يف ت�شنيع �ل�شاي، و�إمنا لأجل �أفر�ن �خلبز. �إنها م�شنوعة من 

معدن �حلديد �مل�شبوب، ومن �ملفرت�س �أن هذه �لآلة تنتج �لأف�شل يف �لعامل! �إننا نعمل على 

هذا االأمر عرباملعاهد الهندية للتكنولوجيا، ومع موؤ�ض�ضة »كاراغبور« Karagpur لتكنولوجيا 

�ملعلومات. وتقوم �حلكومة بتمويل هذ� �مل�شروع وتتم �إد�رته من قبلي، وبد�أ تنفيذه يف �لعام 

املا�ضي. كما قمت بالتخطيط الإقامة مركز للتميز �ضيكون مقره بلدة دارجيلينغ. و�ضوف 

ُيعنى ب�ضوؤون العلوم والعمالة الزراعية. و�ضت�ضكل مدينة كالكوتا قاعدة لعمليات الت�ضويق 

والتوزيع.

ويف �لوقت �لر�هن، ومهما يكن �لتحول �لذي �شاأحققه يف �ل�شنو�ت �لثلث �إىل �خلم�س 

�لقادمة، فاإنني �شوف �أعمل على زيادته ع�شرين مرة. و�أنت ت�شعرين فعًل يف �لهند �لآن، 

باحليز �ملفتوح �لذي ميكنك �أن تغامري فيه بالدخول يف �أي ن�شاط ��شتثماري. وهديف هو نقل 

مهنة �لعمل يف جتارة �ل�شاي من �شيء له علقة باخلدمات �إىل عمل جتاري ع�شري خمتلف 

كلياً، حيث ميكن دعم مز�يا ممار�شة �لأن�شطة �لقت�شادية �ل�شتثمارية �إىل �أعلى م�شتوى. ويف 

ل �إىل �إن�شان جمنون. �إنني �أَرى بالفعل، �لفر�شة  �أثناء �ل�شنو�ت �خلم�س �لقادمة �شوف �أحتوَّ

�مللئمة هنا، حيث لدينا مئة مليون �شخ�س ميتلكون  �لقدرة نف�شها على ك�شب �ملال مثلما 

هو �حلال يف �لوليات �ملتحدة. و�شريتفع ذ�ك �لعدد �إىل مئتني وخم�شني مليوناً. و�أنا مل �أجلاأ 

هنا اإطالقاً اإىل امل�ضاومة على االأ�ضعار مع بائع اخل�ضراوات والفاكهة، الأن هذا يعد ا�ضتغالاًلً، 

نظام البيع بالتجزئة يف الهند
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ولكنني كنت يقظاً -واعذريني على العبارة- الأطلب اأ�ضعاراً مل ُي�ضمع بها �ضابقاً مقابل منتجات 

�ل�شاي �لتي �أبيعها. مل �أُ�شْف �شنتاً زيادة؛ �أنا ح�شلت على دولر �إ�شايف«.

و�شاألني ما �إذ� كنت �أرغب يف تذوق نوع �آخر من منتجات �ل�شاي �ملتو�فرة لديه. فاأجبت 

باأنني اأود ذلك، ولكنني �ضربت كمية كبرية جداً. وال اأدري ما اإذا كنت اأ�ضتطيع اأن اأعرب عن 

تقديري له ب�شكل �شحيح، فقال: »�إذن من �لأف�شل �لتوقف«. ثم �أقوم �أنا بحفظ �مل�شتند يف 

جهاز �حلا�شوب �ملحمول يف حني يقوم م�شاعده بتجهيز �لقر�س �ملدمج يل. وخرجنا �إىل 

�شاحة �مل�شتودع �لرئي�شة وكان �لليل قد �أرخى �شدوله بينما كنا نتكلم. وي�شقط وهج �لغ�شق 

ق  �لأزرق �لغامق عرب �شف �لنو�فذ على �ملن�شدة، حيث �أرى �لفناجني �لتي ��شتخدمناها لتذوُّ

�ل�شاي وقد جرى غ�شلها وو�شعت من �أجل جتربة عملية تذّوق �أخرى.

وتابع قائًل: �أنت تعلمني �أن �لعادة كانت توجب �أن تكوين ع�شو�ً يف �إحدى �لنقابات ملز�ولة 

هذه �ملهنة. وقد كان و�لدي موظفاً و�أنا �أحقق �لنجاح بو�شفي م�شتثمر�ً يف م�شروعات جتارية. 

�إنني �أَعد نف�شي هندياً عادياً، ولكن ولأن مز�ولة �لأن�شطة �لقت�شادية و�لأعمال �حلرة كانت 

مقيدة ملدة طويلة، فاإنني اأعد �ضاباً ناجحاً جداً يف موؤ�ض�ضتنا ال�ضناعية.

و�ضلنا اإىل الباب االأمامي. وجل�ص �ضائقي يف مقعده واأدار مفتاح حمرك ال�ضيارة.

»�إذن« قال �شنجاي بهان�شال يف ختام حديثه وهو ير�فقني �إىل �شيارتي ويفتح يل �لباب: 

»هذ� هو ما يحدث يف �لهند. مل يكن با�شتطاعة و�لدي �أن يحلم مبا �أنوي �أن �أفعله«. 
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يف �شهر ني�شان �ملا�شي، ويف �أوج مو�شم �جلفاف، وبينما كانت �لتقارير �لإِخبارية عن 

اإقدام املزارعني على االنتحار يف ڤيداربها، وهي منطقة تقع �ضرقي والية ماهارا�ضرتا، 

ترد �إىل �ل�شحافة �لهندية �أ�شبوعياً، تلقيت �ت�شاًل هاتفياً من �شديق قدمي يعمل �شحافياً 

يف بومباي ��شمه ديليب د�شوز�. وقد دعاين للن�شام �إليه يف رحلة كان ينوي �لقيام بها 

لزيارة القرى التي كانت ت�ضهد حوادث انتحار املزارعني. وبعد ذلك باإ�ضبوعني كان القطار 

الليلي  قد ا�ضتقلني من بومباي اإىل نيابور، اأقرب مدينة رئي�ضة اإىل القرى الواقعة يف منطقة 

ڤيداربها التي اأردنا زيارتها.

ومل اأكن قد �ضافرت بالقطار يف الهند منذ اأيام الدرا�ضة، حينما كان الوقت متاحاً يل 

ب�شكل �أكرب يف حياتي، وكانت �خلطوط �جلوية �لوحيدة �آنذ�ك و�ملكلفة ن�شبياً، �لتي تفتقر 

�إىل �لكفاية ب�شورة بالغة، هي �شركة �خلطوط �لهندية �لتي تديرها �لدولة. �لتقيت ديليب يف 

البيت يف باندرا، وا�ضتقلنا قطار ال�ضكة احلديد الذي ينتقل بني املدينة وال�ضواحي اإىل حمطة 

د�د�ر، حيث ��شتقّلنا قطارنا �إىل نيابور. ود�د�ر هي عبارة عن حمطة تقع يف �ل�شو�حي، قذرة 

وهزيلة ووجودها لي�س عبثياً. كان هو�ء �أو�خر ني�شان د�فئاً وثقيًل حتى يف �مل�شاء. وزحف 

زوجان من �لفئر�ن على طول �ل�شكك �حلديدية، و�نزلقا د�خل فتحة مبحاذ�ة �أ�شفل ر�شيف 

�ملحطة يف حني بد�أ �لقطار بال�شري. وقام ديليب �لذي يقول: �إِن �أجهزة تكييف �لهو�ء جتعله 

ي�شعر بالغثيان، قام مب�شاعدتي على �إيجاد مكاين يف عربة نوم مكيَّفة من �لدرجة �لثانية، ثم 

تابع طريقه اإىل عربته غري املكيفة. كان القطار ممتلئاً بالكامل تقريباً عندما �ضعدنا اإليه، 

حيث كان قد انطلق من حمطة املغادرة والو�ضول الرئي�ضة لل�ضكة احلديد يف مدينة بومباي 

امل�ضماة ت�ضهاتراباتى �ضيڤاجي.
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 Victoria »وحمطة ت�شهاتر�باتي �شيڤاجي �ملعروفة �شابقاً با�شم »فيكتوريا تريمينو�س

Terminus وال تزال ت�ضمى )VT( من قبل �ل�شكان �ملحليني، مثال ر�ئع على �لهند�شة �ملعمارية 

�لربيطانية �لفخمة يف �لهند، وتتاألف من جمموعة مباٍن �شخمة من �لأبر�ج �مل�شتديرة مع 

مز�ريب منحوته يف هيئة وجوه غريبة، تربز �إىل �خلارج من قبته �ملركزية فوق �ل�شطح. 

وكان �ل�شعور �شيكون خمتلفاً باملغادرة من �إحدى �أكرث حمطات �لقطار�ت �شهرة يف �لعامل 

بدًل من حمطة د�د�ر �لب�شيطة �خلا�شة بال�شو�حي، وكنت �أ�شعر بالأ�شف لأننا مل منتلك 

�لوقت لكي ن�شق طريقنا �إىل قلب �ملدينة لرنكب من هناك. ولكن يف �للحظة �لتي دخلُت 

فيها اإىل العربة، عادت كل ق�ض�ص االأدب الروائي عن ال�ضفر بالقطارات يف الهند وال�ضيما 

قطار �لليل، تتد�فع يف ر�أ�شي. ثم قمت برتتيب حقائبي و�أوماأت بالتحية �إىل �لركاب �لذين 

ي�ضاركونني مق�ضورتي، امراأة يف منت�ضف العمر، وامراأة اأكرب منها مع زوجها، ورجالن 

�ثنان. وبعد زهاء �شاعة من مغادرتنا ملحطة د�د�ر، دخل علينا خادٌم حامًل �شر��شف بي�شاء 

اة، وخمد�ت وبطانيات غليظة من �ل�شوف. وقام بتحويل مقاعدنا �إىل مر�قد للنوم  من�شَّ

تنا. وقد هدهدين للنوم �لهتز�ز �للطيف للقطار، و�شوت  مثبتة بثلثة �أوتاد، وبتجهيز �أ�ِشرَّ

رق �ملخفف للدو�ليب وهي ترجت لدى مرورها فوق عو�ر�س �ل�شكة �حلديدية �لو�حدة تلو  �لطَّ

�لأخرى: كاإيقاع نب�شات قلب كبري لأم حنون.

وعندما ا�ضتيقظت، كنت قد عدت اإىل الهند التي تذكرتها منذ ما قبل االزدهار الكبري، 

و�شعيَّتها  �إىل  �ملقاعد  لإعادة  �لهو�ء  يف  وقلبها  �أغطيتها  من  �ملر�قد  د  وجرَّ �خلادم  وعاد 

دة طريقهم للو�شول  �مل�شتخدمة �أثناء �لنهار. و�شق �لركاب ب�شعورهم �ملنفو�شة وثيابهم �ملجعَّ

�إىل �حلمام للغت�شال؛ وبادرت بدوري للغت�شال عند مرحا�س ومغ�شلة م�شنوعني من 

�حلديد �لثخني �لذي ل ي�شد�أ، �رتفاعهما منخف�س وكلهما كانا �أكرث نظافة من �ملر�فق 

�لفظيعة، �لتي تذكرتها منذ �شنني خلت. وقامت جمموعة من �لعاملني يف �ملطبخ بالتنقل 

بني عربات �لقطار يقدمون �ل�شاي �ل�شاخن وبي�شاً خمفوقاً مطبوخاً مبادة دهنية لطعام 

�لإفطار. كان معظم �لركاب قد �أح�شرو� معهم ماأكولتهم �خلا�شة. وهيوؤو� للأكل رقائق 

�لقمح و�أرغفة �خلبز �ملخمر �لذي ُي�شنع يف بلدهم، و�لب�شكويت و�لفاكهة. وكوين �أفتقد 

قهوة ال�ضباح التي اأتناولها عادة ا�ضرتيت �ضخاناً �ضغرياً من ال�ضاي لكن مذاقه كان حلواً 

للغاية فلم �أمتكن من �شربه.
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وفيىحني  كان حمرك �لقاطرة يبطئ من �شرعته وهو يدخل �ملحطات �لو�قعة على 

طريقه، �أطلق �شفري�ً حزيناً طويًل. وهرع �لباعة �إىل �لقطار حاملني معهم �لربتقال، و�شر�ئح 

من جوز الهند الطازج، الف�ضتق املحم�ص، املزيد من ال�ضاي، وامل�ضروبات الغازية الباردة، 

ثم غادرنا �ملحطة. و�ن�شابت �أمامنا �ملناظر �لطبيعية للهند �ملمتدة على م�شاحات �شا�شعة 

يف �ضريط �ضينمائي باالألوان ال ينتهي من البلدات املغربة، والقرى املتكد�ضة على بع�ضها 

بالقرب من م�شاجد ذ�ت لون �أخ�شر فاحت، ومتاثيل �أكرب من �حلجم �لطبيعي يف بذ�ت زرقاء 

 Bhimrao Ramji املنبوذون( الدكتور بهيماراو راجمي امبيدكار( Dalit لزعيم �لد�ليت

Ambedkar، �أو �أعلم بلون �لزعفر�ن �لأ�شفر �لغامق ترفرف فوق معبد هندي. و�نفتحت 

احلقول بلونها الزمردي على الف�ضاء الباهت الذي ال نهاية له. وقام مزارعون ب�ضوارب 

عجيبة يرتدون �أحزمة من �لقما�س على و�شطهم وعمامات ز�هية �لألو�ن، بقيادة ثري�ن 

 Gulmohar خم�شية �شبورة عرب �شفوف من �حلقول �ملرتبة. و�أوم�شت �شجرة غوملوهار

)�شعلة �لغابة( ر�ئعة باأزهار قرمزية معتقة بوفرة من �لألو�ن ما لبثت �أن �ختفت. وكان 

هناك فتيان يحملون ِع�شّياً طويلة يقودون �ملاعز عرب �لأخاديد �لقاحلة؛ وم�شت �لن�شوة وقد 

�نت�شبت ظهورهن ب�شكل م�شتقيم حتت حمولت �شخمة من �حلطب �أو �لعلف على روؤو�شهن. 

وكانت هناك قطعان من البقر بظهورها املحدبة وعيونها ال�ضبيهة بعيون الظباء، وجمموعات 

من �لقردة �لكبرية �ملرت�خية بوجوهها �ل�شود�ء تتهادى حتت ظلل �شجرة ماجنو قدمية 

مثقلة بالثمار، و�أذيالها مرفوعة مثل علمة �لتعجب. وعرب �لقطار نهر�ً يف بولغاون، وقد 

كان جمرد جمرى هزياًل يف ذاك الوقت من ال�ضنة يتعرج عرب طبقة رملية وا�ضعة. وغا�ضت 

اجلوامي�ص را�ضية يف الوحل بالقرب من طيور الكركي البي�ضاء التي وقفت متوازنة بني 

�لأور�ق �لطافية من زنبق �ملاء؛ وكانت �لن�شوة ت�شرب �لثياب بعنف على �ل�شخور �ملتلألئة 

ب�شورة متكررة لتنظيفها و�نب�شطت خلفهن ثياب �ل�شاري �لز�هية لتجف يف �شفوف من 

االألوان غري املت�ضقة.

هذه هي �لهند �لتي يعرفها معظم �لهنود. ف�شبعون باملئة من �شكان �لهند يعي�شون يف 

املناطق الريفية. وهناك )120( مليوناً من االأُ�ضر العاملة يف الزراعة يف الهند. وهناك �ضتمئة 

األف قرية.
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وكنت �أ�شافر بالقطار يف طول �لبلد وعر�شها يف �لهند، م�شتخدمة �لدرجة �لثالثة و�أنا 

جال�شة على مقعٍد خ�شبي قا�ٍس،طويل، و�شافرت بالدرجة �لثانية �لعادية على مقعد مت�شخ 

د مبادة �لفينيل، كما �شافرت بالدرجة �لثانية �ملزودة بجهاز تكييف للهو�ء. ويف �إحدى  منجَّ

املرات ويف رحلة ا�ضتغرقت �ضبع ع�ضرة �ضاعة جل�ضت على حقيبتي يف اأحد املمرات والتوى 

جذعي ب�شكل موؤمل بعيد�ً عن �شاقاّي بفعل �كتظاظ �لنا�س. كنت �أركب يف مق�شورة �لن�شاء 

للموا�ضي  يقام على هام�ضه معر�ص  الذي   ،
*
پو�شكار ميًل يف طريقي حل�شور مهرجان 

�قة. ويف كل مكان حويل كانت هناك قرويات  و�جلمال يقبل عليه �لبدو �لرحل بثيابهم �لربَّ

من ر�جا�شتان يرتدين ثيابهن �لتقليدية كاملة، وين�شدن �أغايَن دينيًة ترددت عرب �لعربة، 

وكن يتبادلن �ل�شحكات وهن يهدهدن �أطفالهن يف مهدهم، ويوبخن �أطفاًل يف �أول عهدهم 

بامل�ضي، ويعيدون رواية ق�ض�ص بذيئة.

تعود جتربة ال�ضفر بالقطار يف الهند اإىل القرن التا�ضع ع�ضر. ويعد القطار، وهو ينزلق 

�ملدن  مو�نئ  �إىل  �خلام  �ملو�د  جللب  و��شعة  د�خلية  مناطق  د�خل  منب�شطة  ق�شبان  على 

احليوية، تذكاراً م�ضنوعاً من الفوالذ لغزو كوكب االأر�ص على يد القوى الغربية ال�ضناعية. 

فالطائرة �لنفاثة تقل �لركاب �إىل �أّي مدينة يف �لهند �أثناء ب�شع �شاعات. وت�شتغرق رحلة 

�لقطار وقتاً طويًل، �أياماً وليايَل كاملة عرب بلد ل ي�شاهده �أبد�ً ركاب �لطائر�ت. ويف ختام 

�لرحلة، وبعد تقا�شم �لوجبات �خلفيفة، ومر�قبة حقائب بع�شهم �أثناء ��شرت�حات �لدخول 

�إىل �حلمام ومعرفة ق�ش�س حياة بع�شهم  و��شتماعهم �إىل �أ�شو�ت �شخري �لبع�س منهم، 

ويثري �لفر�ق �شعور�ً بحزن غريب د�ئماً.

يف بالد القطن

من بني كل ثرو�ت �ل�شرق جميعها، كان �لقما�س �لناعم من �لقطن و�حلرير �ملحاك 

يدوياً هو الذي جذب ال�ضركة الربيطانية للهند ال�ضرقية اإىل الهند. ودفعت ال�ضهية االأوروبية 

�ملفتوحة على �أقم�شة �لكاليكو )�أو �لأقم�شة �لقطنية �خلام �مل�شماة على ��شم ميناء كاليكوت 

املعابد  لزيارة  احلجاج  ويجتذب  الهندو�س,  عند  املقد�سة  بو�سكار  بلدة  يف  يقام  �سنوي  ثقايف  مهرجان   *
وال�ستحمام يف بحرية ُيعتقد اأن الإله براهما �سبح فيها ذات يوم. (املرتجمة)
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الهندي الذي كانت تاأتي منه( واأقم�ضة املو�ضلني واحلرائر، والبي�ضلي املزرك�ضة بالر�ضوم، 

و�مل�شتق ��شمها من بلدة بي�شلي يف �شكوتلند�، دفعت �لرجال �لذين مت �إر�شالهم من �إِنكلرتة 

من �أجل توريد �شحنات من هذه �لأقم�شة �لفاخرة �إىل حالة من �لهياج. وقد خلب عقلهم 

�جل�شع فجمعو� و�حد�ً تلو �لآخر، ثرو�ت كبرية �أو هلكو� �أثناء �ملحاولة. وبهدف حما�شرة 

جتارة الن�ضيج قامت �ضركة الهند ال�ضرقية ومن دون اأية �ضفقة باإحالة كبار الن�ضاجني يف 

�لهند من وكلء م�شتقلني يبيعون منتجاتهم �خلا�شة �إىل موظفني لل�شركة، يقومون بحياكة 

ما يطلب منهم باأ�شعار حتددها �ل�شركة ودون �أن تكرتث �شو�ء ر�شو� بها �أم ل. وكان م�شري 

�لذين �عرت�شو� قطع �إبهامهم حتى ل يتمكنو� من �حلياكة مرة ثانية �إطلقاً. وكان ذلك 

ت�شرٌف وح�شٌي حكم عليهم باملوت جوعاً. وكان لت�شدير �لقطن �إىل �إنكلرتة دور يف دعم 

�لثورة �ل�شناعية و�لدفع باجتاه �خرت�ع و�شائل تكنولوجيا جديدة ل�شتخد�مها يف �أعمال 

احل�ضاد، وت�ضنيع وغزل وحياكة القطن ليغدو قما�ضاً. ونقلت املكننة عملية الن�ضيج اإىل 

خارج �لهند و�إىل م�شانع جديدة يف مدينة ل نك�شرت، باإنكلرتة، �لتي �شهدت ن�شاطاً كبري�ً 

تركز على القطن الذي مل يكن لينمو اأبداً يف بريطانية ال�ضديدة الربودة، وكانت اأمتار القما�ص 

املنجزة تباع ثانية اإىل الهنود.

زرع �لإن�شان �لقطن يف �لهند �أول مرة قبل خم�شة �آلف �شنة. وتدل قطع �لن�شيج �لقطني 

�لن�شيج  �أ�شغال  يف  كبرية  مهارة  على  �لأندو�س  لو�دي  �لقدمية  �حل�شارة  من  �ملاأخوذة 

والطباعة. وكان هريودو�ص قد اأثنى على االأقم�ضة القطنية الهندية يف القرن اخلام�ص قبل 

امليالد، وقامت الهند بت�ضدير القما�ص القطني اإىل كل من اليونان وروما. ومن اأنواع القطن 

التي تنمو يف الهند هناك G.herbaceum وG.arboreum، وهذه اأ�ضناف متنوعة ق�ضرية 

 G.barbadenseو G.hirsutum التيلة. اأما االأنواع االأمريكية من القطن التي تتميز بتيلة اأطول

فهي �أي�شاً تزرع فيها حالياً كما، تكرث �أنو�ع �لقطن �ملهجنة. وهناك زهاء مئتي �شنف خمتلف 

من �لقطن يزرع يف �لهند، وتتم مو�ءمة �أ�شناف �لقطن �لطبيعي ق�شري �لتيلة ب�شكل جيد 

مع �لظروف �ملحلية، وهو منا�شب متاماً للحياكة �ليدوية. وتتطلب �آلت �لن�شيج �لتي تعمل 

بالكهرباء �أو �لأنو�ل �لكهربائية توفر �ملقاومة �لأعلى لل�شد �لتي متيز قطن �لتيلة �لأطول. 

وحتدد مالءمة القطن لالأنوال الكهربائية قيا�ص جودته. والقطن ذو املقاومة االأعلى لل�ضد 

و�لتيلة �لأطول يح�شل على علمة �أعلى، وبالآتي يح�شل �ملز�رع على �شعر �أعلى.
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و�خل�شم �لرهيب للقطن هو ح�شرة Anthonomous grandis Boheman، املعروفة 

بالأحرى با�شم خنف�شاء �لقطن. وتطري �حل�شر�ت �ملجنحة مكتملة �لنمو يف حقول �لقطن، 

حيث تتز�وج وت�شع �لإناث بيو�شها يف �أزهار �لقطن. وتكرب �ل�شرنقة د�خل جوزة �لقطن 

�لتي ت�شم �لبذور فتتلفها. وكان �ملز�رعون �لهنود قد بدوؤو� با�شتخد�م �ملبيد�ت �حل�شرية 

يف االأربعينيات من القرن املا�ضي. وقد كانت فاعلة يف البداية ب�ضكل رائع غري اأن اخلناف�ص 

�ضرعان ما اأ�ضبحت قادرة على املقاومة. وجاء بعد ذلك جيل جديد من املبيدات احل�ضرية 

متكن من �ل�شيطرة على خنف�شاء �لقطن،  ولكنها �أ�شبحت مقاومة لهذه �ملبيد�ت على �ل�شو�ء، 

مع مرور الوقت. وُي�ضتخدم �ضبعون باملئة من املبيدات احل�ضرية يف الهند يف ر�ص القطن، ومع 

ذلك فقد �زد�دت مقاومة خنف�شاء �لقطن ب�شكل قوي جد�ً �إىل حد �أن �ل�شتعمالت �ملتعددة 

للمبيدات احل�ضرية، التي و�ضلت اإىل ع�ضر دورات من ر�ص القطن �ضنوياً، لي�ص باإمكانها 

ال�ضيطرة على هذه احل�ضرات.

و�شل �لقطار �إىل مدينة نايبور يف �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف �شباحاً. وكانت �حلر�رة 

قد بلغت �لآن �أكرث من مئة درجة فهرنهايت. ووجدنا خارج �ملحطة �ل�شائق �لذي ��شتاأجره 

ديليب، و�حلمد هلل �أن ديليب كان مبقدوره حتمل ت�شغيل مكيف �لهو�ء يف �ل�شيارة، فطلبت 

من �ل�شائق �أن يثبت برودته عند �أعلى درجة. وتقع نيابور يف و�شط �لهند بال�شبط وقد مت 

�ختيارها لتكون �ملوقع �مل�شتقبلي لأول مركز لل�شحن �جلوي، حيث تعتزم �شركة »بوينغ« بناء 

مركز �شيانة جديد للطائر�ت لقارة �آ�شية باأكملها هنا. وت�شتهر نيابور عادة وبدرجة �أكرب 

بكونها عا�ضمة الربتقال يف البالد. وكانت هنالك لوحات اإعالنية عن الربتقال يف كل مكان. 

وقد مررنا بربتقالة عملقة م�شنوعة من �لإِ�شمنت، قائمة فوق ن�شب خا�س على عامود 

على جانب اأحد �ضوارع املدينة.

كانت وقفتنا االأوىل لتناول طعام االإفطار مع ال�ضحايف جايديب هارديكار الذي كتب 

تقارير مكثفة ل�شالح جمموعة متنوعة من �ملطبوعات حول �ملنطقة �لتي �شهدت حالت 

انتحار املزارعني. وقد ذهبنا اإىل �ضقته املتوا�ضعة، حيث جاءت عدة قطط منزلية حتتك 

باأقد�منا يف حني كنا ن�شتمتع بتناول فطور مكون من �ل�شاي و»�لأوپاما« Uppama، وهو طعام 

اإفطار �ضائع يف جنوب الهند م�ضنوع من ال�ضميد. واأعطانا جايديب فكرة عن املناطق التي 
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رمبا نرغب يف تفّح�شها، وبع�س �ملعلومات �لأ�شا�شية عن كيفية تردي و�شع �ملز�رعني �إىل 

هذ� �حلد مما جعلهم ي�شعرون مبنتهى �لياأ�س.

وبينما تتمتع النخبة احل�ضرية املتعلمة وكبار املالك يف الهند باالزدهار االقت�ضادي، 

فاإن املاليني من االأ�ضر الهندية العاملة يف الزراعة تكافح ب�ضعوبة لتاأمني قوتها. فقد اأوقفت 

�حلكومة بع�س �إجر�ء�ت دعم �لأ�شعار و�شحت �لأمطار �أو مل تعد تهطل بانتظام، و�نخف�س 

موؤ�شر �جلدول �لبياين للمياه، وجفت �لآبار. وهذه �مل�شكلت ماألوفة للمز�رعني �لأمريكيني 

غري �أن معظمهم يح�شلون على دعم حكومي �أكرث مما يح�شل عليه �ملز�رعون يف �لهند، 

وعندما يخفق كل �ضيء، فاإن هناك احتمااًل باأن يتمكن املزارعون االأمريكيون من احل�ضول 

على وظيفة خارج �ملزرعة، �أما �ملز�رعون �لهنود فلي�شو� حمظوظني �إىل هذه �لدرجة. ويف 

م�شعى منهم من �أجل �لبقاء، يقوم �ملز�رعون باقرت��س �لنقود مبعدلت فو�ئد فاح�شة، �أ�شبه 

بالربا، وذلك ل�ضراء بذور جديدة هجينة ومعدلة هند�ضياً، واأ�ضمدة �ضناعية ومبيدات ح�ضرية 

وكلها باهظة �لثمن. وللح�شول على �لنقود �لتي يحتاجونها من �أجل �شد�د هذه �لديون، 

فاإنهم يغريون طبيعة �لإِنتاج �إىل حد �أكرب حتى من �لزر�عة �ملعي�شية �أو ما يعرف بزر�عة 

الكفاف لغر�ص اال�ضتهالك ال�ضخ�ضي ولي�ص للبيع، اإىل املحا�ضيل النقدية. وعندما تف�ضل 

هذه �خلطط ل يكون �أمامهم من و�شيلة لت�شديد ديونهم، ول طعام كذلك. وقد ت�شافرت هذه 

�لعو�مل جلعل م�شتقبل �لآلف من �ملز�رعني �لهنود قامتاً جد�ً �إىل حد �أنهم يبذلون �لطاقة 

�لوحيدة �ملتبقية لهم يف مو�جهة م�شريهم: يقتلون �أنف�شهم.

هذا  ويرتبط  االنتحار.  على  هندي  مزارع  األف  مئة  من  اأكرث  اأقدم   ،1997 عام  منذ 

�لرقم �ملخيف مبا�شرة بالتغيري�ت �لتي طر�أت على �ل�شيا�شة �لزر�عية للهند، وفقد�ن فر�س 

االئتمان امل�ضروعة التي تدفع املزارعني اإىل االقرتا�ص من املرابني اجل�ضعني، واأزمة مياه 

. والواليات االأ�ضواأ تاأثراً بها هي اندرا برادي�ص، كارناتاكا، كرياال، وماهارا�ضرتا. 
)1(

خطرية

ومما يدعو لل�ضخرية اأن هذه هي الواليات التي ازدهرت فيها املراكز احل�ضرية اأثناء املدة 

تريڤاندر�م يف كري�ل،  كارناتاكا،  بنغالور يف  بر�دي�س،  �ندر�  يف  نف�شها، مدينة حيدر�آباد 

وبومباي يف ماهارا�ضرتا.
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غادرنا �شقة جايديب ونحن ن�شعر بالنتعا�س و�حلما�شة للخروج �إىل �لريف. فقد �أَف�شحت 

�ملدينة �ملجال �أمام قيام �شاحية خارجية �شبه ريفية ون�شف �شناعية تقيم فيها �لعائلت 

الرثية. وكانت هناك معامل يعلوها الغبار، ومن الوا�ضح اأنها معامل مهجورة ذات اإنتاج 

حمدود، ودكاكني �ضغرية مبنية من االإ�ضمنت، ون�ضاء يحملن اأكدا�ضاً من الفروع امللتوية 

للحطب على روؤو�شهن. وظهر لنا فجاأة من خارج هذ� �مل�شهد �جلاف للغاية و�ملُلفح ب�شم�س 

ه مائي �شخم، ق�شر م�شيد على طر�ز �لع�شور �لو�شطى يف �أوروبة، ي�شم عدة  ني�شان، متنزَّ

مباٍن مع �أبر�ج �شغرية ذ�ت �شرفات. وعلى �لرغم من �أنه كان يوماً حار�ً يف �أثناء �لعطلة 

ه كان مغلقاً. وعلى بعد كيلو مرت�ت قليلة فقط �أ�شفل �لطريق  �ل�شيفية يف �لهند، فاإن �ملتنزَّ

ه هايلند! �أعلى �لتلة، حافل بالإثارة!« وكان هناك  ر�أينا لوحة �إعلنية كبرية تقول: »متنزَّ

حول �ملنعطف �لآتي على تلة �شغرية لونها بني، �أي�شاً حديقة ملٍه �أخرى، فيها عجلة حديدية 

�ضخمة وعربة ركوب اأ�ضبه بتنني طويل مع مقاعد م�ضفوفة على ظهره، وعدد من املنحدرات 

املائية. وكانت مغلقة بدورها وبدت ن�ضف مهملة.

كان لدى ديليب لئحة باأ�شماء �ملز�رعني �لذين كانو� قد �نتحرو� موؤخر�ً ن�شرتها منظمة 

ڤيداربها جان اندوالن �ضاميتي )VJAS Vidarbha Jan Andolan Samiti(، وهي منظمة 

. وت�شري �للئحة �إىل ��شم كل 
)2(

يديرها كي�شور تيو�ري، تنا�شر مز�رعي �لإقليم يف حمنتهم

�شحية، و�ملنطقة �لتي تقع فيها قريته. ومت جمع �لأ�شماء من تقارير ت�شريح �جلثث و�لتقارير 

ال�ضحافية التي جرى توثيقها ب�ضكل فردي عن طريق منظمة VJAS. وقد قررنا اأن نركز 

على بع�ص املناطق التي باإمكاننا زيارتها يف جولة لي�ضت لها وجهة حمددة.

وعلى الطريق ال�ضريع املوؤلف من م�ضربني ارجتت ال�ضاحنات الكبرية يف �ضريها، وقد 

كتبت عليها كلمات مطلية باألو�ن ز�هية تقول: »��شتخدم �آلة �لتنبيه من ف�شلك«، وتتو�شل 

�إطلق بوق �ل�شيارة �أَثناء �لتجاوز. و�نطلقت �شيار�ت �لدفع �لرباعي ب�شرعة هائلة متجاوزة 

غريها دون اأن تطلق اأبواقها، وال حتى حول املنعطفات املخفية. وكانت العربات ذات العجالت 

�لثلث متيل على نحو خطري وهي حمملة بحمولت ز�ئدة من منتجات �ملز�رع �أو �لأ�شخا�س. 

وكل ب�شع دقائق كانت هناك �شيارة متر يف �لجتاه �ملعاك�س تنذر بال�شطد�م بنا وجهاً لوجه، 

وتنحرف د�خل م�شربها �خلا�س بها يف �للحظة �لأخرية. وكانت هناك �شاخ�شات عديدة على 
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�لطريق حتث على �للتز�م بتعليمات �لقيادة �لآمنة؛ وكنا �أنا وديليب ن�شخر من ��شتطلعها 

�أوًل ثم من قر�ءة م�شمونها: »علمات �لطريق هي علمات �حلياة« »�لطريق �ل�شريع لي�س 

و�شيلة للطري�ن« وهناك لفتة ذ�ت فحوى غام�س، عند ج�شر فوق �أحد �لأنهار، تقول: »�لرجاء 

عدم �لغو�س يف �لأعماق«. تركنا �لطريق �ل�شريع وتوجهنا خارجه يف �متد�د�ت �أ�شفلتية ذ�ت 

م�ضرب واحد تتقاطع مع احلقول. كان هناك قطن يف كل مكان، اإال اأن وقت احل�ضاد كان 

قد فات، وكانت �لنباتات متغ�شنة منكم�شة، وكان لونها بنياً. وكان �لكثري منها يحمل �أور�قاً 

باللون االأحمر القريب للون ال�ضداأ املائل للحمرة، التي تدل على اإ�ضابتها بالالليا Lalia، وهو 

مر�ص يحول لون القطن اإىل اللون االأحمر، ويتلف النبات. وتوقفنا لن�ضتف�ضر عن االجتاهات، 

كانو�  �إذ�  ما  و�شاألناهم  �ملنطقة،  �إىل  جميئنا  �شبب  عن  �لتقيناهم  �لذين  �لنا�س  و�أخربنا 

يعرفون �أي �شخ�س �أقدم على �لنتحار موؤخر�ً. وقد �أر�شدنا �لقرويون على �لفور �إىل �ل�شحايا 

ممن مل يرد ذكرهم يف قائمة منظمة »ڤيد�ربها يان �آندولن �شاميتي«.

د�دهام، وهي جتمع منوذجي  قرية  �أنف�شنا يف  �ل�شغرية، وجدنا  �آكول  وخارج مدينة 

ملنازل متد�عية �آيلة �إىل �ل�شقوط، بع�شها مبنية من مو�د حملية عبارة عن �شياجات من 

�أغ�شان �شغرية م�شفورة مغطاة بالطني وم�شقوفة ب�شطوح من �لآجر، وبع�شها �أكو�خ ب�شيطة 

موؤلفة من غرفة و�حدة من �لإ�شمنت. ومل تكن �أي من �لأزقة يف �لقرية معبَّدة، وجرت مياه 

�ل�شرف �ل�شحي يف جد�ول �شغرية، حيثما كانت ت�شحبها �جلاذبية �لأر�شية، و�أحياناً عند 

ة ولكنها كانت يف �أغلب �لأحيان تلتف لتتجمع يف �لو�شط. وغفت كلب ن�شف  حافة �لأزقَّ

برية يف الظل، فيما كانت اخلنازير تنب�ص يف الروث، واالأبقار مربوطة من عقالها حتت 

اأ�ضجار االأكا�ضيا ال�ضغرية. وجاء اإلينا زعماء القرية ورافقونا باجتاه مكتب املجل�ص املحلي 

فيها، ويدعى Gram Panchayat »غرام بانت�ضايات«. وحظينا با�ضتقبال معد �ضلفاً من جانب 

هوؤلء �لقرويني. فالو�شع �لذي يعي�شه �ملز�رعون يف هذه �ملنطقة هو و�شع قا�ٍس، يبعث على 

�لقلق، وكان و�شول �شحفي من بومباي وكاتب �أجنبي يعني �أًمر�ً و�حد�ً فقط لهوؤلء �لنا�س: 

من �ملوؤكد �أننا كنا هناك لتقدمي �مل�شاعدة.

يعد »Gram Panchayat« الهيئة احلاكمة على م�ضتوى القرية. وكل قرية يف الهند لديها 

»Panchayat« �أو جمل�س حملي يتاألف من خم�شة �أع�شاء ويتخذ قر�ر�ته ب�شاأن �لق�شايا 
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املحلية، ويتلقى التمويل احلكومي املخ�ض�ص للقرية. ومكتب »غرام بانت�ضايات« يف دادهام 

�إ�شمنتي بنو�فذ مفتوحة حتميها ق�شبان  هو مكتب منوذجي: غرفة و�حدة، د�خل كوخ 

�أ�شفل �ل�شقف مبا�شرة لأبطال  حديدية، ومزينة مبجموعة من �ل�شور �لقدمية �ملعلقة 

 Netaji Subhash نيتاجي �ضوبها�ص ت�ضاندرا بوز ،Gandhi ،قوميني و�أبطال �إقليميني:غاندي

 ،Ambedkar امبدكار ،Shivaji ضيفاجي� ،Rajiv Gandhi راجيف غاندي ،Chandra Bose

واحدثها انديرا غاندي Indira Gandhi التي اغتيلت يف عام 1984. وكان هنالك خلف ر�أ�س 

بوز ع�ضفور من ع�ضافري الدوري م�ضغواًل« باإعادة ترتيب ع�ضه. وكانت هناك اأي�ضاً �ضور 

.Buddha وبوذا Sai Baba لثنني من �ل�شخ�شيات �ملقد�شة: �شاي بابا

اأو   Dalits وقرية د�دهام، مثلها مثل كل �لقرى �لتي زرناها هي قرية من �لد�ليت�س

املنبوذين، اأدنى طبقة اجتماعية يف الت�ضل�ضل الهرمي الطبقي ال�ضارم واملتزمت يف الهند، 

وهي تعد و�شيعة جد�ً، و�أدنى من �لفئات �لجتماعية �لرئي�شة �لأربع �لآتية، وهي ح�شب �لرتتيب 

�لتنازيل: »�لرب�همان�س« Brahmans �أو �لعلَّمة من رجال �لدين Kshatriyas »ك�ضاتريا�ص« 

�أو �ملحاربون �لنبلء، �لتجار، و�ملز�رعون. وعندما �شاألنا �لقرويني عن ديانتهم �أجابو� ب�شكل 

حتمي »�لبوذية« �لديانة �لتي �عتنقها �آمبيدكار، �لزعيم �لكبري للمنبوذين يف �لهند، وذلك 

للتخل�ص من ت�ضدد النظام الرتاتبي االجتماعي القا�ضي يف الهند. وبداًل من املعبد الهندي اأو 

�مل�شجد �لإ�شلمي، كانت لدى هوؤلء �لقرويني متاثيل باحلجم �لطبيعي �أو �أكرب من �حلجم 

�لطبيعي لآمبيدكار وهو يقف مبت�شماً مرتدياً بذة على �لطر�ز �لغربي باللون �لأزرق �ملائل 

للحمرة، ووا�ضعاً نظارات ذات اإطار اأ�ضود. واأ�ضرع اثنان من كبار ال�ضن يف القرية و�ضتة من 

ال�ضباب للتجمع يف مكتب املجل�ص املحلي، وقمنا جميعنا ومن باب االحرتام بخلع اأحذيتنا 

قبل دخول �ملبنى. وبد� �أن �لأر�شية �لإ�شمنتية �ملغربة مل تكن�س منذ �أ�شابيع، ومتت دعوتنا 

للجلو�س على كر��شي م�شنوعة من مادة �لبل�شتيك حول طاولة خ�شبية. وكان �لأثاث �لآخر 

�لوحيد يف �ملكان لوح �أ�شود مثبت على �حلائط )�شبورة( وخز�نة معدنية قدمية. وروى لنا 

�لرجال ق�شتهم.

كان برميت�شاند باندور�نغ كيول يف �لثانية و�لع�شرين �أو �لثالثة و�لع�شرين من �لعمر عندما 

�نتحر ب�شرب �ملبيد �حل�شري �ل�شائل. كان و�لده م�شاباً مبر�س �جلذ�م وعهد مبزرعته 
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التي تبلغ م�ضاحتها فدانني اإىل ابنه برميت�ضاند للعناية بها. وبهذه امل�ضاحة فقط من االأر�ص 

�لتي زرعها بالقطن، كان مبقدور �لأ�شرة �أن تعي�س ب�شعوبة. و�حتاج و�لد برميت�شاند �إىل 

�لدو�ء ومل يكن �ملال متو�فر�ً لديه، لذ�، ومثله مثل �لعديد من �لأ�شخا�س �لآخرين يف �لقرية 

و�ملليني من �لنا�س �لفقر�ء يف كل �أنحاء �لهند، �قرت�س برميت�شاند �ألفي روپية )زهاء 45 

دولر�ً( من مر�بي خا�س. وكان هذ� �ملر�بي و��شمه بهاندو و�كري يعي�س يف بلده �آكول. وكان 

عدة �أ�شخا�س يف �لقرية مدينني له باملال، وكان ياأتي �إىل �ملنطقة ب�شكل منتظم ود�ئماً يف 

�ضحبة اثنني من ذوي الع�ضالت املفتولة، من اأجل حت�ضيل ديونه على القرويني. وكان واكري 

يفر�ص فائدة بن�ضبة )10( باملئة - �أ�شبوعياً. بادئ �لأمر كان باإمكان برميت�شاند �أن يدفع له 

�لفائدة �ملطلوبة ولكنه �شرعان ما تخلف عن �لدفع؛ ويف حني  كانت ديونه تزد�د ب�شدة مل 

يعد هناك اأي اأمل بت�ضديدها.

املكان،  القرية، كان مي�ضي فيها بُخطا واثقة وكاأنه ميتلك  ُيرهب  املرابي واكري  كان 

ويقتحم �لبيوت وي�شرب �لنا�س »كان �لنا�س خائفني جد�ً. قال لنا �أحد �لرجال: « كانو� 

يفرون ويختبئون حتى يرحل. وكان قد �عتاد على �أخذ �أ�شخا�س معه �إىل منزله يف �آكول، 

و�شربهم هناك �أي�شاً«، وقال �لرجال �إن برميت�شاند �شهد يف �أحد �لأيام عملية تعر�س قروي 

�آخر، كان مديناً لو�كري باملال، ل�شرب وح�شي. كان مذعور�ً جد�ً وخرج �إىل �لغابة و�بتلع 

�ل�شم«. ثم قام بجر نف�شه عائد�ً �إىل �لقرية ومات ميتة �أليمة. كان برمي�شتاند متزوجاً وعنده 

ابن يف عامه االأول.

وعندما �كت�شف و�كري �أن �شحيته قد قتل نف�شه ��شت�شاط غ�شباً. وهجم على �لقرية 

حمطماً �لأبو�ب وهو يخور كالثور، ودخل منازل �أ�شخا�س �آخرين يدينون له باملال و�أ�شاء 

معاملة زوجاتهم، فعلياً. وخرج �إىل حقول برميت�شاند فوجد زوجته و�أمها تعملن هناك. 

و�ضرب والدة برميت�ضاند بوح�ضية �ضديدة اإىل درجة اأنه اأ�ضابها بك�ضر يف الفخذ. وقال لها 

عندما �نتهى: �إذ� ما �أقدمت على �لهروب ف�شوف �أغت�شب �بنتك. و�أقفل عائد�ً بخطو�ت ثقيلة 

�إىل �لقرية، وحطم خم �لدجاج �لذي متلكه �لأ�شرة وه�شم در�جة نارية. ثم غادر �ملكان.

كان و�كري قد جتاوز حدوده. وكان �لقرويون غا�شبني. ون�شو� خوفهم و�أق�شمو� على منع 

و�كري من ترهيبهم. وبعد ظهر ذ�ك �ليوم عاد و�كري. كان ثمًل ومغرور�ً جد�ً بحيث جاء  
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دون حرا�ضه ال�ضخ�ضني. فحا�ضره رجال القرية وانهالوا عليه �ضرباً حتى املوت بالهراوات 

الطويلة )امل�ضتخدمة يف كل اأنحاء الهند حتى من قبل ال�ضرطة ل�ضرب النا�ص( وا�ضتدعى 

رجال القرية ال�ضرطة يف الرابعة بعد الظهر ولكن عنا�ضرها مل يح�ضروا حتى ال�ضاعة 

�لتا�شعة م�شاء. و��شتغرب رجال �لقرية لأن �ل�شرطة تاأخرت كثري�ً، فعندما كانو� ي�شتدعونهم 

يف �ملا�شي �أثناء حالت هياج و�كري مل تكن �ل�شرطة لت�شتجيب على �لإطلق. وذكر رجال 

�لقرية �أنهم كانو� قد �شمعو� و�كري يتحدث على هاتفه �خللوي قائلً: »�خر�س. ل تتدخل �أنت 

تتلقى مبلغ اخلم�ضني األفاً املخ�ض�ص لك«.

وعندما ح�شرت �ل�شرطة �أخري�ً طلبو� معرفة من كان م�شوؤوًل عن مقتل و�كري. ومل يكن 

اأحد ليقول اأي �ضيء. وبداًل من ذلك اأبلغ القرويون ال�ضرطة بكل ما اأقدم عليه واكري من 

�أفعال �شيئة بحقهم، ثم تقدم �أحد �لرجال �إىل �لأمام، وقال: »�أنا فعلتها، ثم �آخر، وو�حد تلو 

�لآخر قال كل رجل: »�أنا فعلتها« وقال �شيخ �لقرية �أو �لـ Patil: »كان واكري يت�ضبب يف م�ضايقة 

�لكثريين من �لنا�س يف �لقرية؛ كما �أ�شاء معاملة هوؤلء �لرجال �خلم�شة«. فاحتجزت �ل�شرطة 

�خلم�شة على �لفور �إىل جانب حماة برميت�شاند �لعجوز، و�تهمتهم بارتكاب جرمية قتل. ويف 

�إطار �لأُ�شلوب �ملعهود يف �لهند، قامت �ل�شرطة بجمع �شهاد�ت مكتوبة لأ�شخا�س من خارج 

القرية مل يوجدوا يف اأي مكان قريب من م�ضرح اجلرمية.

وجاء و�لد و�كري ووجه �لإهانات �للفظية لرجال �لقرية، وتوعد بالثاأر لبنه.

عندما اأُحيلت الق�ضية اإىل املحكمة عاد كل رجل يف القرية ف�ضهد ثانية باأنه هو الذي قتل 

و�كري. وبر�أ �لقا�شي �ملتهمني �خلم�شة و�أخلى �شبيلهم، ورف�س متابعة �لنظر يف �لدعوى، 

وبعد �ملحاكمة جاءت �ل�شرطة �إىل �لقرية، وقالت للرجال: »�إن ما مل نتمكن من فعله، �أنتم 

فعلتموه« وذكر �لقرويون يف د�دهام �أنه عندما علم جري�ن و�كري باأنه قتل قامو� بتوزيع 

احللوى يف ال�ضوارع.

قمنا بزيارة عدة قرى �أخرى. وكان م�شهد �لفقر �ملُدقع و��شحاً يف كل مكان: �أطفال 

حفاة يرتدون �أ�شماًل، و�شعرهم �أ�شعث متلبد، وجمارير مفتوحة و�أ�شّرة ركائزها مك�شورة 

تتقا�ضمها عائالت كلها، وحلافات قدمية مت�ضخة رقيقة، وجدران متفتتة مغطاة باأقم�ضة من 
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مادة �لبل�شتيك. كان �لنا�س بالكاد ي�شمدون. وقد تو�شلو� �إلينا لن�شاعدهم. هل مبقدورنا 

�أن نح�شل على وظيفة لأحد �أفر�د �لأ�شرة؟ هل مبقدورنا �أن ن�شاعد يف ت�شريع عملية �لنفاق 

�حلكومي؟ هل مبقدورنا �أن نح�شل لهم على قر�س؟

ويف قرية بار�شي تاكلي دخلنا بيتاً و�شيعاً مت�شّدعاً عبارة عن زريبة مك�شوفة ن�شف 

معر�ضة للعوامل اجلوية القا�ضية، اأر�ضها قذرة و من دون اأثاث عدا عن �ضريرين قدميني 

للأطفال. كانت هناك �أم جال�شة فوق �أحدهما، ونادت على �بنها �لبالغ من �لعمر ع�شرين 

عاماً: »لقد �أنهى �ل�شف �ل�شابع. كان بطًل يف ريا�شة �لكار�تيه يف �ملدر�شة.« قالتها ب�شوت 

�أج�ّس، و�أرتنا �شورة فوتوغر�فية لبنها ذي �لوجه �لناعم �لذي رحل �لآن �إىل �لأبد؛ ومل 

ة يف قلبي«. و�أو�شحت �ملر�أة قائلة  �أ�شتطع �لتوقف عن �لتفكري يف �بني �ملر�هق، و�شعرت بغ�شّ

و�لدموع تنهمر من عينيها: »نحن منلك ثلثة فد�دين ون�شف �لفد�ن، وقد زرعناها بق�شب 

ت �لأمطار وجفَّ �لزرع. و�شاألناها ما �إذ� كان عندها بئر ل�شقاية �ملزروعات  �ل�شكر. ف�شحَّ

فاأجابت: »لدينا بئر ماء لكنه جف«. ومثل كل �شخ�س �آخر، �قرت�شو� �ملال ومل ي�شتطيعو� 

�ضداد الديون.

وقالت وهي تنتحب وت�شغط مبنديلها على وجهها: »لقد �أ�شرعنا به �إىل �مل�شت�شفى، 

وحاولوا بذل جهد كبري الإنقاذه. لقد حاولوا. كان الطبيب رجاًل ماهراً لكنه مل يتمكن من 

اإنقاذ حياة ابني«. اأعطيت هذه املراأة بع�ص النقود. و�ضعرت اأنني عاجزة جداً اأمام حزنها 

و�أمام َعَوِزها وحاجتها. وكنت �أعلم �أن �لنقود �شوف تعينها مدة �أ�شبوعني فقط، ورمبا مدة 

�أ�شهر، ولكنها كانت كل ما �أملك �أن �أفعله �آنذ�ك، وهناك يف تلك �لبقعة.

و�شلت �إحدى �جلار�ت لروؤيتنا. و�أح�شرت معها �بنها �حلي لكنه كان يعاين من �لعجز، 

ني�شار خان �لذي يبلغ �لثامنة ع�شرة من �لعمر. كان قد فقد جزء�ً من ذر�عه �ليمنى يف 

مطحنة �حلبوب. قالت: �إ ِنه »كان يح�شل على ع�شرين �ألف روپية كتعوي�س من قبل رب 

�لعمل �لذي كان يعمل لديه. وحدث ذلك قبل عامني وت�شاءلت: »هل ت�شتطيعون م�شاعدته؟ 

 Jaipur »هل باإمكانكم �إيجاد وظيفة له؟ وقد وعدنا �أن جنعله على �ت�شال مع »جايبور ليمب

Limb، وهي موؤ�ش�شة خريية ناجحة تن�شط يف تاأمني �لأطر�ف �ل�شناعية للمحتاجني يف 

�إقليم ر�ج�شتان.
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ويف بلدة �شاتارغاون، ذهبنا �إىل بيت ت�شايا �شاندي�س �شري�شات؛ �مر�أة جميلة يف �لتا�شعة 

ع�شرة من عمرها ترملت موؤخر�ً �إثر �نتحار زوجها. كانت جتل�س على �لأر�س وُتر�شع �بنها 

وهو يف �شهره �لثاين. كانت قد ذهبت �إىل بلدتها من �أجل �لولدة كما هي �لعادة يف �لهند، 

و�أقدم زوجها على �لنتحار يف غيابها. »�شاألناها«: هل ذكر لك �أنه كان يو�جه م�شكلت؟ 

فاأجابت باحت�شام، وهي تبعد بيدها بع�س �لذباب عن وجه �لطفل ذي �مللمح �لدقيقة: 

»حاولت �أن �أ�شاأله لكننا كنا متزوجني حديثاً فقط. وكان يعاين  تر�كم بع�س �لديون وقال 

يل: �إِن عملي كان �أن �أقلق ب�شاأن �لطهو و�إعد�د �لطعام، و�أن عمله مل يكن من �شاأين. فماذ� 

باإمكاين �أن �أفعل؟ وكان و�لد�ها �لطاعنان يف �ل�شن يجل�شان قريباً منها، وبد� �أنهما �شائعان 

متاماً. وُجلت بنظري على كوخهم �ملوؤلف من غرفة و�حدة. كان هناك يف �لز�وية مز�ر 

�إىل  �حلائط  على  �إطار�ت  �شمن  مو�شوعة  عائلية  �شور  هناك  وكانت  وبوذ�،  لآمبيدكار 

جانب �شورة كبرية لبطلة �لتن�س �لهندية �شانيا مريز�، و�شورة ملمثلة �ل�شينما �ملعروفة ر�ين 

ماكريجي ترتدي �شرو�يَل مثري�ً.

كان من �ل�شعب ترك هوؤلء �لنا�س فقط مع وعد باأننا �شوف نكتب عما ر�أيناه. فهم يعي�شون 

على االأرز املفتت، الذي يح�ضلون عليه من احلكومة مقابل روبيتني للكيلو الواحد، وهو االأرز 

نف�شه �لذي يطعمه �ملز�رعون �لأح�شن حاًل لدجاجاتهم. وهم ياأكلون �لعد�س �أحياناً. و�إل 

فاإن هنالك امللح فقط، ويف بع�ص االأحيان القليل من الب�ضل الإعطاء نكهة لالأرز.

وكان اأحد �ضحايا حوادث االنتحار قد حاول اأن ي�ضتعي�ص عن مزرعة االأ�ضرة املتهاوية 

بب�شطة �شغرية �حلجم لبيع ُم�شغ ورق �لتنبول؛ وهي �أكلة هندية �شهية م�شنوعة من تو�بل 

حلوة �ملذ�ق، وغالباً ما يتم خلطها مع جوزة ثمرة �لكوثل وهي من �شجر �لنخليات، ولفها 

د�خل ورقة خ�شر�ء. وعندما ف�شل ذلك �مل�شروع �لتجاري �شب وقود �لكريو�شني على نف�شه 

واأ�ضرم فيها النار، وذلك قبل �ضتة اأيام من و�ضولنا، وكان عمره ثالثني عاماً. وعقب وفاته 

باعت �لأ�شرة �لب�شطة بثمن بخ�س مقابل �ألف وخم�س مئة روپية )زهاء 35 دوالراً(. وقال لنا 

و�لده: �إِنه كان ميتلك ثلثة فد�دين، و�أنه كان قد �قرت�س �شبعة �آلف روپية لإعطائها �إىل 

ابنه. وكان االبن قد اقرت�ص اأي�ضاً املال من املرابني.

و�شاألنا �لأرملة: »ماذ� �شتفعلني �لآن؟«
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»�ضوف اأعمل يف احلقول. �ضوف اأبيع جهدي«.

 »كم �شتك�شبني من �ملال«.

 »خم�س وع�شرون روپية يف �ليوم ]�ضتون �ضنتاً[«

ونظرت اإىل ابنتيها ال�ضغريتني وعمرهما ثالثة ع�ضر واأحد ع�ضر عاماً. كانتا كلتاهما 

جميلتني بحق. وملعت عيناها بدمع ترف�س �أن تذرفه. لبد �أنها كانت يف �لثلثني من عمرها، 

ولكنها كانت منهكة وبدت اأكرب من �ضنها بع�ضرين عاماً.

واأبلغنا والد ال�ضحية ماهاديو كي�ضان بينجاركار اأنه كان يقوم بح�ضاد ما جمموعه ثالثة 

قنطارات -القنطار هو مئة كيلو غرام اأو 220 رطًل- من �لقطن من فد�دينه �لثلثة. وقال: 

�إنه كان قد �أنفق �أربعمئة روپية ثمناً لكل علبة من �لبذور، و�إِن كل علبة كانت تغطي م�شاحة 

فد�ن ون�شف �لفد�ن، وبذلك يكون قد �أنفق ما جمموعه ثمامنئة روپية على �لبذ�ر. وكان قادر�ً 

على �أن يدفع فقط ثمن ��شتعمال �ملبيد �حل�شري ملرة و�حدة، وقد كلفه خم�شمئة روپية ومل 

ينقذ حم�شوله وبلغ ربحه �لإجمايل ثلثة �آلف وخم�شمئة روبية �أو )75( دوالراً. وقال لنا ال�ضيد 

كي�شان: �إنهم �عتادو� زر�عة »�ل�شرغوم« وهو نبات ي�شبه �لذرة، و�خل�شر�و�ت، ولكنهم يزرعون 

حالياً �لقطن فقط. وقد كان عليهم �أن ي�شرتو� طعامهم، وقال: �إنه كان لديه بئر لكنه جف، و�أن 

�جلدول �لبياين للمياه قد �نخف�س مبقد�ر مئة قدم. وتبلغ تكاليف حفر بئر �أعمق، مئة �ألف 

روپية، و�أنهم مل يكونو� ميتلكون �ملال حقيقة. وكان هناك �شبي �شغري يف �لعائلة عمره زهاء 

خم�س �أو �شت �شنو�ت يرك�س يف �جلو�ر، وقد �أثارت حما�شته زيارتنا غري �ملعتادة �إطلقاً. كان 

يرتدي قمي�ضاً اأحمر ذا ياقة عالية، وعليه ال�ضعار الريا�ضي الألب�ضة فري�ضات�ضي.

�لقطن.  باملال، وكلهم يزرعون  كانو� جميعهم مدينني  بهم  �لتقينا  �لذين  �ملز�رعون 

ل ور�ثياً، �شو�ء �لذي تنتجه  وكانو� جميعهم قد حاولو� زر�عة �لقطن )Bt( �جلديد �ملعدَّ

�ضركة مون�ضانتو و�ضريكتها الهندية »مايكو« Mahyco، التي تقع مكاتبها الرئي�ضة يف والية 

ماهار�شرت�؛ وهو �شنف م�شجل حتت �لعلمة �لتجارية »بولغارد« )Bollgard( اأو زراعة �ضنف 

هندي �أرخ�س. كانت هناك كل �أنو�ع �لبذور �لتي ميكن للمز�رع �أن يختار من بينها: بذور 

هجينة خمتلفة، بذور معدلة ور�ثياً ب�شكل قانوين، وبذور غري قانونية باأ�شعار رخي�شة. وحملت 
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البذور املعدلة وراثياً، املورثة اأو اجلني Baeillus Thuringiensis وهي بكترييا �ضامة الأنواع 

كثرية من �حل�شر�ت، مبا فيها خنف�شاء �لقطن. وي�شار �إليها عموماً با�شم قطن )Bt(. وال 

تزال فاعلية القطن )Bt( يف مقاومة �حل�شر�ت �ل�شارة مو�شع جدل، حيث تتفق معظم �لآر�ء 

باأن هذا ال�ضنف من القطن ال يلغي احلاجة اإىل املبيدات احل�ضرية مع اأنه قد يقلل منها. 

ويعرب �أ�شحاب �لآر�ء �ملعار�شة عن قلقهم باأن �لنباتات �ملعدلة ور�ثياً رمبا تلوث �لرتبة، 

وتن�شر مورثاتها �ملتغرية جينياً فوق نباتات �أخرى، وتوؤدي بذلك �إىل عملية حتول ل ميكن 

ال�ضيطرة عليها اأو �ضبطها. كما ُوجهت انتقادات اإىل القطن من �ضنف )Bt( ب�ضبب �ُضميته 

�لتي توؤثر يف نطاق و��شع من �حل�شر�ت، مبا فيها �حل�شر�ت �ملفيدة. وتباع بذور »بولغارد« 

التي تنتجها �ضركة مون�ضانتو مقابل 1,850 روپية للعلبة �لو�حدة، وهذ� يزيد كثري�ً عن �شعر 

�لبذور �لهجينة �لعادية، ويفوق �ل�شعر �ملحدد للبذور �لهندية �ملعدلة ور�ثياً.

خرون جزء�ً من بذ�رهم لزر�عته يف �ل�شنة �لقادمة، غري  وكان �ملز�رعون عادة ما يدَّ

�أن �لبذور �ملعدلة ور�ثياً م�شجلة مبوجب بر�ءة �خرت�ع، ولي�س من �مل�شموح للمز�رعني 

اإعادة اإنتاجها.

يف �شهر �آب »�أغ�شط�س « من عام 2006، �أعلنت �شركة مون�شانتو: �أنها �شوف تتوىل �إد�رة 

�شركة »دلتا وباين لند«، �ل�شركة �لتي �أجَنزت �إنتاج ما ي�شمى بالبذور �لقا�شية. و�لبذور 

القا�ضية مربجمة وراثياً الإنتاج بذور معقمة يف النبتة التي تنمو منها، بحيث ال يكون باالإمكان 

تخزين وزراعة اجليل الالحق من البذور. ويجب على املزارع اأن يبتاع بذوراً جديدة من 

ال�ضركة كل �ضنة. وقال هيوغرانت املدير التنفيذي امل�ضوؤول ل�ضركة مون�ضانتو يف تعليقه على 

هذ� �لك�شب: »�إن �شركة دلتا وباين لند متثل تو�فقاً ممتاز�ً ل�شركتنا، يف حني نتطلع �إىل جلب 

)3(
مزايا ذات قيمة اإ�ضافية وبذار من النوعية العالية اإىل مزارعي القطن حول العامل«

كان �لعديد من �ملز�رعني �لذين �لتقيناهم قد بدوؤو� رحلتهم مع �لديون مع بنك للت�شليف 

اأو بقر�ص من اأحد املرابني لزراعة املح�ضول االأول للقطن من �ضنف )Bt(. وقد اعتقدوا اأن 

هذ� �ل�شنف �شوف يعود عليهم باإير�د�ت �أف�شل. فف�شل حم�شولهم �لأول. ومل تكن هناك 

من مياه كافية �أو �أن هطل �لأمطار مل يح�شل يف �لوقت �مللئم للمزروعات. وحتول لون 

 )Bt( الذي لي�ص الأ�ضناف القطن من نوع ،Lalia لنباتات �إىل �لأحمر مع �إ�شابتها مبر�س�
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�أية وقاية منه. ومع وقوعهم يف �لدين بعدما خ�شرو� حم�شولهم �لأول من قطن )Bt(، اأقدم 

املزارعون على جمازفة اأكرب وحاولوا ثانية. ومل يكن باإمكان حم�ضول من القطن العادي اأن 

ينقذهم، ولذ� فقد �شعرو� �أنه من �لأف�شل �أن يقامرو� و�أن ياأملو� مبح�شول و�فر. وف�شلت 

زر�عة �ملح�شول �لثاين �أو �أدت �إىل �إعطاء نتائج رديئة. وحاول �لبع�س للمرة �لثالثة، و�أقدم 

�لبع�س �لآخر على قتل نف�شه.

بدا وا�ضحاً ا�ضتناداً اإىل العدد ال�ضئيل من املجتمعات املحلية الزراعية التي زرناها اأن 

مز�رعي �ملناطق �جلافة �لذين يظل �إنتاجهم حمدود�ً لن يكونو� قادرين �أبد�ً على �لعي�س، 

وهم يزرعون �ملحا�شيل �لنقدية. فهم مل يكونو� ميتلكون �ملال �للزم للأ�شمدة و�ملبيد�ت 

�حل�شرية �لتي تتطلبها هذه �ملحا�شيل. ومل يكن �أمامهم من و�شيلة لري حقولهم، ولذ� فاإذ� 

ما �شحت �لأمطار �أو هطلت يف �لوقت �خلطاأ، كان يف ذلك هلكهم.

من �مل�شتحيل تقريباً بالن�شبة ل�شغار �ملز�رعني يف �لهند �لقرت��س من �مل�شارف. فحجم 

�لقرو�س �لتي يحتاجونها ل تثري �هتمام �مل�شارف. كما تطلب منهم �مل�شارف �إح�شار �شهادة 

من كل بنك �آخر يف �ملنطقة تثبت �أنه لي�س هناك ديون يف ذمتهم، قبل �أن يقوم م�شرف ما 

باإقر��شهم. ول ي�شتطيع �ملز�رعون �أن يفعلو� ذلك يف �لو�قع. فهم ل يعرفون موقع كل �لبنوك 

�أو ل ميتلكون �لو�شيلة للتنقل �أو �لوقت �لكايف للذهاب هنا وهناك، وزيارتها جميعها. وهم 

غالباً ما يقرت�ضون من اأجل دفع تكاليف احتفال ديني اأو منا�ضبة زواج يف العائلة، والبنوك 

لن ُتقر�س �ملال من �أجل ذلك. ولذ� فهم يتحولون �إىل �ملر�بني �خلا�شني �لذين يفر�شون 

فوائد مالية فاح�ضة.

ذهبنا للتحدث اإىل مادهو جادهاڤ، وهو �ضحفي متدرب من مكتب �ضحيفة »داينيك 

بها�شكار« يف �آكول، ثاين �أكرب �شحيفة ت�شدر باللغة �لهندية يف �لهند. كان �ملكتب يقع يف 

�شقة �شغرية يف �لطابق �لثاين من مبنى �شكني يف حي هادئ. وقد �أبلغنا �أن معظم �ملر�بني 

هم �أنف�شهم مز�رعون، لكنهم مز�رعون �أح�شن حاًل، وميتلكون حقوًل �أكرب. وهم ياأخذون 

�شك �مللكية �خلا�س باأر�س �ملدين باعتباره �شمانة �إ�شافية. و�ل�شرفاء منهم يعيدونه عندما 

يتم �شد�د �لدين. �أما �لآخرون �لأقل نز�هة فيحتفظون بال�شك؛ ولي�س هناك من �شيء ميكن 

ل�شغار �ملز�رعني �أن يفعلوه �إز�ء ذلك مبا �أنه مل يكن هناك �أي عقد مكتوب، ومعظمهم 
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�أميون. وبهذه �لطريقة يقوم كبار �ملز�رعني بتو�شيع قب�شتهم على عقار�ت �لأر��شي. وقال 

جادهاڤ �أَي�شاً: �إن �لكثريين من �شحايا حو�دث �لنتحار هم من �ملدمنني على �لكحول �أو 

لعب القمار. وهو يقول اإن اأولئك الذين يكدحون ويعملون بجد يحققون نتائج اإيجابية اإال اأن 

النا�ص يف املنطقة »ك�ضاىل«.

و�أ�شار كمثال مناق�س، �إىل �أن �لرعاة �لذين يعملون ل�شالح �شركة »كاثياو�ري« �ل�شناعية 

ي�شوقون قطعان مو��شيهم على طول �لطريق من غوجار�ت �إىل ڤيد�ربها، لتاأتي على خملفات 

�جلذوع �ملرتوكة يف �حلقول بعد عملية �حل�شاد. وهم يجلبون بقر�تهم كل يوم، يبيعون 

�حلليب، ويجنون كمية من �ملال قبل عودتهم �إىل �لبيت يف نهاية �ملو�شم. »كان هناك موؤخر�ً 

د. وكان ب�شحبة �لعاملني لدى �شركة كاثياو�ري  مطر غزير ر�فقه هطل و�بل من حبات �لرَبَ

عدد قليل من �لأطفال، وكان �لنا�س يعر�شون عليهم �ملاأوى، غري �أنهم كانو� يرف�شون قائلني: 

»�إذ� مات �بني ل باأ�س، لكنني لن �أدع ما�شيتي متوت«. ومكثو� هناك يف �لعر�ء مع ما�شيتهم. 

وقد �أوليت �هتماماً خا�شاً لهذه �لق�شة، لأن �أ�شول عائلتي من منطقة »كاثياو�ر«، لكنني مل 

اأف�ضح عن هذا االأمر.

تت�ضف حياة الرعي والزراعة يف الهند بالق�ضوة واخل�ضونة، وهي حمفوفة باملخاطر. 

ويدرك �ل�شباب يف �لقرى �أن �لهنود �لذين يقطنون �ملدن ممن هم يف �شنهم يعي�شون حياة 

خمتلفة جد�ً. وقد جعل �لتلفاز �لهنود من �أبناء �لريف على �طلع على �حلياة يف �ملدن، 

وحتى �حلياة يف �لبلد �لأخرى. وقال جاهد�ڤ: »لقد تغريت �لثقافة كثري�ً ب�شبب �لتلفاز. 

وتتمثل نوعية �لبيئة �جلديدة يف �أن �ل�شباب ل يريد �متهان �لعمل يف �لزر�عة، وحتى لو 

كان �ملز�رعون يحققون جناحاً يف عملهم، فاإن من �ملحتمل �أن �لبع�س من �جليل �لأ�شغر 

لن يرغب يف مزاولة االأعمال الزراعية. وبالنظر اإىل الظروف البائ�ضة للمزارعني الذين 

�أن عدد�ً كبري�ً من �ل�شباب -يف �شن �لتا�شعة ع�شرة  قمنا بزيارتهم، فلي�س من �مل�شتغرب 

�لدو�فع  ذ�ت  �حلياة  �أ�شاليب  مع  وباملقارنة  �شقاءهم،  �أن  قررو�  �لعمر-  �لع�شرين من  �أو 

اال�ضتهالكية والنجاحات العملية الكبرية التي يرون هنود املدن االأثرياء ي�ضتمتعون بها على 

�شا�شة �لتلفاز، كان بب�شاطة حمزناً جد�ً ب�شكل ل يطاق.
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و�أثناء مرورنا مبدينة �آمر�ڤاتي، وقد كانت مركز�ً لزر�عة �لقطن ملدة طويلة، �شادفنا 

جباًل من �لقطن �لأبي�س �ملنفو�س بانتظار عملية حلجه قرب حملجة للقطن. ودخلنا �إىل 

جممع البناء مروراً باأكوام من القطن باجتاه بيت �ضغري موؤلف من طابق واحد مبني وفق 

�لنمط �لعمر�ين �لذي كان قائماً يف �لع�شرينيات وله �شرفة و��شعة، وذلك للقاء �ملالك، زوبني 

دوتيواال.. كان البيت يقع و�ضط حديقة جميلة حتجب عمليات معاجلة وت�ضنيع القطن. ورحب 

بنا ال�ضيد دوتيواال يف منزله، وكان �ضعيداً باإ�ضراكنا يف �ضرد تفا�ضيل م�ضرية حياته وعمله 

يف مهنة حلج �لقطن. وجل�شنا يف غرفة �جللو�س حيث كان هناك جهاز �شخم لتربيد �ملياه، 

جعل الغرفة مريحة ب�ضكل مقبول. واأبلغنا اأن االألعاب املبعرثة فيها كانت تخ�ص ابنته البالغة 

من �لعمر خم�س �شنو�ت، وقد �أخذتها �أمها ملمار�شة ريا�شة �ل�شباحة. وبعدما كنا قد ر�أيناه، 

بداأ اأمراً رائعاً اأن يوجد يف مكان ما قريب، بركة �ضباحة بلون زرقة ال�ضماء فيها مياه نظيفة 

منع�ضة وم�ضافة اإليها مادة الكلور.

كانت حملجة القطن من اأمالك عائلة دوتيواال خلم�ضة اأجيال متعاقبة. وكانت تدار اأ�ضاًل 

باآلة م�شنوعة من �حلديد �لثقيل تعمل على �لبخار وجرى تركيبها من قبل �لربيطانيني، 

وقام �ل�شيد دوتيو�ل بتحديثها منذ ذلك �لوقت. وقد �أبلغنا �أن باقي �أفر�د عائلته موجودون 

يف بومباي حالياً، وهم ي�شتمرون يف �لقول له �أن يرتك مهنة �لقطن �لقدمية، وياأتي �إىل 

�ملدينة »لكنني �شعيد متاماً بالقيام بهذ� �لعمل« ح�شب تاأكيده.

ويعمل دوتيو�ل و�شيطاً. ي�شرتي �لقطن �خلام من �ملز�رعني ثم يقوم بحلجه لف�شل �ملادة 

�لليفية عن �لبذور. وهو يبيع �أكيا�س �لقطن �ملحلوج �إىل �لوكلء �لذين ياأخذون �لقطن 

اإىل مدينة بومباي اأو مدينة كوامباتور. وتباع البذور ال�ضتخراج الزيت. وهو يدفع النقود 

للمز�رعني �لذين يجلبون له �لقطن ح�شب طول �لتيلة وحجم مقطع �لن�شيج �لقطني. وكذلك 

ح�شب كمية �لتلف �ملخلوط مع �لن�شل، كما ت�شمى �لألياف �لبي�شاء. »�إنني �أدفع ما بني �ألف 

وت�شعمئة روپية �إىل �ألفي روپية لكل قنطار ح�شب �لنوعية. وتدفع �حلكومة �ألفاً و�شبعمئة 

روپية. وكانت �حلكومة تدفع يف �ل�شابق، وقبل تقلي�س �إجر�ء�ت دعم �لأ�شعار مبلغاً مثري�ً 

لل�شخرية يرت�وح ما بني �ألفني وخم�شمئة �إىل �ألفني و�شبعمئة روپية لكل قنطار، ويف ولية 

ماهار��شرت� فقط. ومل يكن �لأمر مقبوًل لكن �ملز�رعني تعّودوه  ولذ� فاإنهم يعانون �لآن. 
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وقال: �إن �لقطن من �شنف )Bt( كان متفوقاً على كل ما عد�ه مع متيزه بنوعية حم�شنة 

وحم�شول ذي مردود �أف�شل. ولكنه �أقر باأن �شغار �ملز�رعني يف �ملناطق �جلافة ل ميكنهم �أن 

يوفقوا يف حتقيق نتائج اإيجابية ملمو�ضة بزراعة القطن من �ضنف )Bt(: »�إن �أولئك �ملز�رعني 

�لذين تتو�فر لديهم �إمكانية �حل�شول على �لرتبة �ل�شاحلة و�ملياه و�جلهد �لكايف يبلون بلء 

ح�شناً. �أما �شغار �ملز�رعني فيمنون بالف�شل. وحما�شيلهم حمكوم عليها بالهلك �لأمر �لذي 

يدفعهم �إىل �لنتحار. كما �أبلغنا« �أن �لقطن هنا ل ميكنه م�شاهاة قطن ولية غوجار�ت؛ 

فطو�ل هذه �ل�شنني �أدت خطة حكومة مهار��شرت� �إىل �لإبقاء على �إجر�ء�ت غري فاعلة ول 

جدوى منها مع االفتقار للكفايات. و�ضغار الفالحني هنا غري متعلمني، ولي�ضت هناك من 

و�شيلة جتعلهم قادرين على �ملناف�شة«.

وبينما كنا نتكلم مرت بنا عربات جترها ثري�ن خم�شية تعلوها �أكد��س من �لقطن، يف 

حني كانت تنقل �لقطن حول �ملُجمع. وقد �أخربته عن �حلالت �لتي �أطلعنا عليها و�لأو�شاع 

�لتي كنا مل�شناها يف �لقرى. فرد قائًل وهو يهز كتفيه دون �كرت�ث: »�إنهم �أ�شبه باجلر�ء«.

ودعانا للقاء بع�س �ملز�رعني �لذين كان يعرفهم، وكانو� يحققون مردود�ً منا�شباً، قائلً: 

»باإمكانهم �أن يخربوكي عن �أ�شياء كثرية«. كان �أحدهم قد تعر�س حلادث �أدى �إىل �إ�شابته �إثر 

ارتطامه باإحدى املعدات املوجودة على اأر�ضه، وكان موجوداً يف م�ضفى حملي يف البلدة بانتظار 

�إجر�ء عملية جر�حية يف �شاقه. و�أجرى �ل�شيد دوتيو�ل �ت�شاًل هاتفياً ثم �أغلق �ل�شماعة، وقال 

لنا: �إن با�شتطاعتنا، �إذ� كانت تلك رغبتنا، �لتوجه للجتماع باملز�رعني يف حينه.

وتكومنا يف �ضيارتنا وهي �ضيارة بي�ضاء اللون من طراز »Tata India«، وانطلقنا اإىل 

كان  جيد.  ب�شكل  جمهز�ً  كان  �أنه  �لو��شح  ومن  ونظيفاً،  خا�شاً  م�شفى  كان  �مل�شت�شفى. 

من  �ثنان  هنالك  كان  �مل�شاب.  �لرجل  غرفة  يف  متجمعني  �لثالث  �لطابق  يف  �ملز�رعون 

�إخوته، بورو�شوتام لد� و�ومرب�كا�س لد� و�شديق لهما ��شمه جوغال كي�شور ر�ثي. وكان هوؤلء 

�لرجال �أكرب ج�شدياً من �ملز�رعني �مل�شاكني �لذين كنا قد ر�أيناهم يف �لقرى �ملعدمة. وكانو� 

متعلمني. كان اأبناء الرجل امل�ضاب موجودين هناك، هار�ص الدا، وعمره �ضبعة وع�ضرون 

عاماً وهو الذي كان يتوىل اإدارة اأمور املزرعة، وڤيبور الدا وعمره اأربعة وع�ضرون عاماً وهو 

�لأخ �لأ�شغر �لذي عمل ل�شالح م�شرف ICICI موظفاً يف ق�شم �لتاأمينات. كان كلهما 
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متعلمني، يرتديان ثياباً مرتبة، ويتحدثان اللغة االإنكليزية بطالقة. وجاءت اأمهما وقدمت 

لنا �ل�شاي. وكانت هي �أي�شاً ترتدي ثياباً �أنيقة. كانو� قد هاجرو� �إىل ماهار��شرت� من �إقليم 

�لبنجاب قبل ثلثة �أجيال وكان من �لو��شح �أنهم قد حققو� �إجناز�ت يف عملهم وحالفهم 

�لتوفيق؛ وقد �أبلغونا �أنهم كانو� يزرعون �لقطن، و�لقمح، و�لعد�س، وق�شب �ل�شكر و �لقرطم 

)�لع�شفر( و�أزهار دو�ر �ل�شم�س. وكان كل و�حد منهم يزرع زهاء �شتمئة فد�ن، وهي �أكرب 

مبئتي �أو ثلثمئة مرة من م�شاحة �لأر��شي �لتي ميتلكها �شحايا حو�دث �لنتحار.

وقد األقوا بالالئمة يف حوادث االنتحار على �ضرب الكحول ولعب القمار. وكانوا يعتقدون 

�أن �شغار �ملز�رعني �أ�شبحو� ك�شاىل، يعتمدون على �أمو�ل �لدعم �حلكومي للأ�شعار بحيث 

�إنه عندما جرى �شحبها مل ي�شتطيعو� �لتكيف مع �لو�شع. غري �أنهم �عرتفو� �أي�شاً باأن 

املناف�ضة ت�ضتد واأن النزعة ال�ضائدة كانت ت�ضري باجتاه اإقامة مزارع اأكرب فاأكرب. وقال كي�ضور 

اأن املطر يهطل يف الوقت  اأو  اإما اأمطار غري كافية  راثي »امل�ضكلة تكمن يف املياه. فهناك 

اخلاطئ«. وكان اأومراكا�ص الدا م�ضراً على اأن القطن من �ضنف )Bt( مل يكن هو امل�ضوؤول، 

فقد ح�ضلنا على ثمانية اإىل ع�ضرة قنطارات لكل فدان بزراعة ال�ضنف )Bt( من القطن، 

وثلثة �إىل �أربعة قنطار�ت فقط بزر�عة �ل�شنف �لآخر«. وقد �أتيت على ذكر �لرجل �لذي 

�لتقيناه، و�لذي ح�شل على قنطار و�حد من �لقطن لكل فد�ن. فاأقرو� باأنهم كانو� يح�شلون 

على �لو�شائل �للزمة لري مزروعاتهم و�أن هذ� �لأمر هو �لذي �أحدث كل هذ� �لفارق. كان 

باإمكانهم �إي�شال �ملقد�ر �للزم من �ملياه �إىل �ملزروعات يف �لوقت �ملنا�شب من دورة حياة 

�لنبتة. وكانو� يحاولون �إقامة نظام �لري بالتنقيط، لكنهم ذكرو� �أن �لبنوك مل تكن لتقر�س 

�ملال لهذ� �لغر�س. وقال هار�س لد�: �إنه »حيثما قدمت �حلكومة �مل�شاعدة يف عملية �لري، 

ارتفع االإنتاج. وقد و�ضعوا مو�ضع التنفيذ بع�ص اخلطط من اأجل جتميع مياه االأمطار، ولكن 

�لهطل نف�شه كان قليًل جد�ً فلم ُيحدث �أي فرق«. وجادل دوتيو�ل وبورو�شوتام لد� باأنه كان 

يجب على �ملز�رعني �أن يكونو� حذرين يف مو�شوع �ل�شقاية: ففي وليتي �لبنجاب وهاريانا، 

�أدت �ملياه ذ�ت �لنوعية �لرديئة و�ل�شتخد�م �ملفرط لل�شماد �إىل �إنهاك �لرتبة«.

وكان هار�س و�ثقاً باأن �ملز�رعني �شوف يربحون �أكرث �إذ� ما ت�شامنو� مع بع�شهم،  وو�فقه 

�لر�أي جوغال ر�ثي قائًل: »�إن تقطيع �لأر��شي �إىل مز�رع �أ�شغر فاأ�شغر، �أدى �إىل تقلي�س 
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�لإِنتاج، و�شيوؤدي دمج �لأر��شي �إىل زيادته«. و�أجرى هوؤلء �ملز�رعون يف �حلقيقة �لنقا�س 

الزراعية  امل�ضروعات  امل�ضالح يف حقل  اأ�ضحاب  االأمريكيون من  دائماً  الذي يجريه  ذاته 

�لكربى وغريها من �ل�شركات �لزر�عية، ب�شاأن �حلجم و�لفاعلية.

�إل �أن �لأغلبية �لعظمى من مز�رعي �لهند هم من �شغار �مللك �لذين ميتلكون ما بني 

فد�ن وخم�شة فد�دين من �لأر�س. ولي�شت لديهم �أي مهار�ت �أو ثقافة متكنهم من �لرتويج 

ملنتجاتهم و�إقناع �لآخرين بها يف �شاحة �شوق �لعمل يف �ملدن. وعندما يجربون على ترك 

�أو عماًل مهاجرين. وكانت  �أحياء �ملدن �ل�شعبية �لفقرية  �أر��شيهم، ينتهي بهم �ملقام يف 

تقدير�ت �خلبريين يف علم �لجتماع مادهاڤ غادجيل ور�ما ت�شاندرغو� ت�شري قبل ع�شر 

�شنو�ت، �إىل وجود مئات �ملليني ممن ي�شميانهم �للجئني �لبيئيني يف �لهند -ثلث عدد 

�شكان �لبلد باأكمله- �لذين �أرغمو� على ترك مز�رع �أجد�دهم �أو مناطق �لغابات. �أما وقد 

دفعوا للرحيل نتيجة لبناء ال�ضدود، وحتويل جماري املياه، واإزالة االأ�ضجار واحلراج، وف�ضل 

املحا�ضيل النقدية اأو غريها من اأ�ضكال ا�ضتنزاف املوارد، التي جعلت من امل�ضتحيل البقاء 

على قيد �حلياة يف بيوتهم �لريفية، فقد �نتهى هوؤلء �لنا�س لجئني يف �لد�خل يعي�شون على 

هام�س مر�كز �ل�شتهلك �حل�شرية �أو مهاجرين د�ئمي �لرتحال و�لتنقل، بحثاً عن قليل من 

. ويف طريقنا اإىل نيابور لن�ضتقل الطائرة عائدين اإىل بومباي، 
)4(

العمل، وقليل من الطعام

�لتقيت �أنا وديليب مع جايديب هارديكار مرة ثانية. قال لنا: �إِن �أحياء �ل�شكن �لع�شو�ئي 

�لفقرية يف نيابور تكرب بن�شبة ع�شرة باملئة كل عام، و�أن ثمانية �آلف �شخ�س يعي�شون يف هذه 

�لأحياء، و�أن �لكثريين منهم كانو� مز�رعني نازحني.

يف �لثلثني من حزير�ن » يونيو « عام 2006، قام مامنوهان �شينغ رئي�س �لوزر�ء �لهندي 

بزيارة اإىل ڤيداربها. وكانت اأزمة حوادث انتحار املزارعني قد اأ�ضبحت مو�ضوعاً بارزاً يف 

�لتقارير �لأخبارية على م�شتوى �لبلد، مع ورود تقارير جديدة عن حدوث وفيات كل �أ�شبوع 

تقريباً. وخماطباً �ملز�رعني �لذين يعانون  وطاأة �لو�شع �لقت�شادي، �أكد لهم رئي�س �لوزر�ء: 

لع على حمنتكم. �أنا �أعرف مدى �لأمل �لذي تكابدونه. و�شوف �أرى  »�إنني جئت �إىل هنا لأطَّ

. ووعد ال�ضيد �ضينغ 
)5(

ماذ� يجب فعله للحيلولة دون ح�شول مثل هذه �لأزمة يف �مل�شتقبل

باإعفاء املزارعني من جميع الفوائد امل�ضتحقة على قرو�ص امل�ضارف يف املناطق ال�ضت االأكرث 
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ت�ضرراً جاعاًل املزارعني موؤهلني للح�ضول على قرو�ص جديدة. كما تعهد بتخ�ضي�ص اأموال 

لعمليات االإغاثة الطارئة الفورية، وبالتحقيق يف اأ�ضباب عدم تنفيذ م�ضروعات الري. وقال 

�أي�شاً: �إنه »كان مدركاً للحاجة �إىل �لبتعاد عن �ملحا�شيل �لنقدية«، ووعد بامل�شاعدة على 

.
)6(

�إيجاد مو�رد دخل مو�زية للمز�رعني

يف �شهر ت�شرين �لثاين �ملا�شي عقدت �أكرب جماعة منا�شرة للمز�رعني يف �لهند، تدعى 

»جماعة كي�ضان �ضبها لعموم الهند« )AIKS The All India Kissan Sabha( مهرجاناً كبرياً 

يف مدينة نيودلهي. وجتمع �لآلف من �لعمال من خمتلف �لوليات �لهندية من �أجل مطالبة 

�حلكومة، مبعاجلة �لأزمة �لزر�عية يف �لبلد. وكانت �إحدى مطالبهم �إجر�ء �إح�شاء ر�شمي 

حلو�دث �لنتحار بني �ملز�رعني. وتبنى �لق�شية خمتلف �لأحز�ب �ل�شيا�شية، وكان من �ملتوقع 

ان حتتل حيزاً مهماً من جدول اأعمال الدورة ال�ضتوية للربملان الهندي لعام 2006.

اأزمة املياه يف الهند

مع تز�يد عدد �ل�شكان مبقد�ر ثمانية ع�شر مليون ن�شمة كل عام وحتقيق منو �قت�شادي 

قوي، متر �لهند �لآن باأزمة مياه حادة تهدد باأن ت�شبح  �أ�شو�أ كثري�ً. ويتوقع ��شتناد�ً �إىل در��شة 

للو�ضع اأجراها البنك الدويل، اأن يت�ضاعف ا�ضتخدام مياه املنازل يف املناطق احل�ضرية للهند 

. كذلك تعني اخلطط املو�ضوعة الإحداث حتول يف النهج الذي تتبعه 
بحلول عام )2025()7(

الهند يف الزراعة، بالتاأكيد، ا�ضتخدام كميات اأكرب من املياه يف املناطق الريفية للبالد. وقد 

علق اأ�ضحاب امل�ضالح ال�ضناعية وال�ضركات الزراعية املتنفذة يف املدن يف نزاع على املياه مع 

�ضغار املزارعني وال�ضكان القبليني اأدى اإىل وقوع مواجهات عنيفة �ضملت كل املناطق، وكانت 

روؤية جواهرالل نهرو لتحديث بالده يف منت�ضف القرن الع�ضرين قد انطوت على بناء �ضدود 

كبرية �أ�شماها »معابد �لهند �حلديثة«. وكان مئات �لآلف من �ملز�رعني �لهنود و�لقبليني قد 

نزحو� عن �أر��شيهم ب�شبب م�شروعات �ل�شدود �لتي �أقيمت يف كل �أنحاء �لبلد مبا فيها �شد 

»�ضاردار �ضاروڤار« على نهر »نارمادا« يف والية غوجارات. وحقق هوؤالء االأ�ضخا�ص الذين 

اأرغموا على الرحيل القليل من التعوي�ص اإن كان هناك من تعوي�ص، والقليل من امل�ضاعدة 

�ملوعودة لإعادة �إ�شكانهم يف مناطق جديدة. وكان جنم بوليوود �ملحبوب �آمريخان قد ت�شدر 
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عناوين ن�شر�ت �لأخبار عندما �حتج ب�شورة مثرية للجدل على نق�س �لتعوي�س �لكايف 

للنا�س، �لذين جرى ترحيلهم مع بدء �لعمل باإن�شاء �شد »�شارد�ر �شاروڤار«. ولقيت �أفلمه 

مقاطعة من جانب مواطني والية غوجارات من �ضكان املدن، الذين يرون يف ال�ضدود �ضرورة 

لتقدم الوالية، كما حظر عر�ضها من قبل حكومة الوالية امللتزمة كلياً باأ�ضحاب امل�ضالح 

�لنا�شطني يف �ملجالت �لعمر�نية و�ل�شناعية و�لزر�عية �لقائمة على نطاق و��شع.

اإن اإقامة ال�ضدود على نهر نارمادا، وال �ضيما بناء �ضد »�ضاردار �ضاروڤار« هو اأكرث م�ضروع 

�شدود �إثارة للجدل يف �لهند. فقد �حتج �ملوؤلف و�لنا�شط �روند�تي روي على نحو �شارخ �شد 

�آخر عن  د��شوز� كتاباً  �ملعي�شة«، كما كتب ديليب  عنه بعنو�ن »ثمن  و�ألف كتاباً  �ل�شد،  بناء 

املو�ضوع عنوانه »نارمادا امللعون«. ونا�ضل ميدا باتكار، الذي يعد وب�ضورة كبرية اأكرث نا�ضطاً 

�جتماعياً يف �لهند �ملعا�شرة �لتز�ماً بتعاليم غاندي، نا�شل �شد �إقامة �ل�شد ل�شنو�ت عديدة 

 Narmada Bachao وقاد حركة �أطلق عليها ��شم »حركة �نقاذ �لنارماد�« وهي تلفظ بالهندية

Andolan وتعرف باالأحرف االأوىل )NBA(. وقد جنحت �حلركة يف تاأخري �مل�شروع لكنها 

اإىل  مل تفلح يف منع تنفيذ اإقامة ال�ضد الذي ازداد ارتفاعه من )88( مرتاً يف عام )1999(، 

)121.92( مرتاً يف عام )2006(، عقب �ضل�ضلة من القرارات اتخذتها املحكمة العليا يف الهند 

جتيز �إ�شافة زياد�ت تدريجية يف �لرتفاع. ومع كل زيادة كانت هناك م�شاحة �أو�شع خلف �ل�شد 

تتعر�س للفي�شان وتغرق عدد�ً متز�يد�ً د�ئماً من �لقرى و�ملعابد و�لأر��شي �لزر�عية و�لغابات. 

ومت ترحيل 320,000 �ضخ�ص ب�ضبب ال�ضد. وق�ضت اأعداد كبرية من النا�ص اأثناء عملية بنائه، 

ومات �أي�شاً مئات �آخرون ب�شبب �ل�شغوط �لتي تعر�شو� لها نتيجة ترحيلهم و�إعادة �إ�شكانهم 

يف مناطق جديدة �شد رغبتهم. و�أو�شك ميد� باتكار على �ملوت عدة مر�ت: �إما عرب �لإ�شر�ب 

عن الطعام اأو لرف�ضه االنتقال من املنطقة مع تزايد ارتفاع من�ضوب املياه.

نادر�ً مايكون �لنز�ع �حلاد على نهر نارماد� �جلد�ل �لوحيد �لقائم ب�شاأن �ملياه يف �لهند. 

فقد ان�ضغلت واليتا كارناتاكا وتاميل نادو يف نزاعات حادة على حقهما يف مياه نهر كوڤري. 

ولدى احلكومة الهندية م�ضروع طموح جداً -البع�ص �ضيقول اأنه ي�ضكل مفخرة ويدعو لالعتزاز 

�ل�شديد، و�آخرون �شيقولون: �إنه م�شروع �أحمق متاماً- لربط كل �أنهار �لبلد عرب نظام من 

معار�شة من جماعات  لقي  وقد  �لأنهار«.  »ربط  م�شروع  با�شم  �مل�شروع  ويعرف  �لقنو�ت. 



229 600.000 قرية

�حلفاظ على �لبيئة بو�شفه عمًل من �لأعمال �لبيئية �لأ�شد حماقة و�لأ�شد خطورة، �لذي 

�شيدمر نظام �لطبيعة �لقائم على �شفاف �لأنهار يف �لهند. ووقعت بلدية مدينة نيودلهي 

عقداً مع �ضركة »ديغرميون« Degrémont، وهي فرع من �ضركة املياه الفرن�ضية العمالقة 

»�ضويز« Suez لنقل املياه من قناة غانغا العليا املتفرعة عن م�ضروع �ضد تيهري Tehri يف والية 

�أوتار بر�دي�س عربخلل م�شنع جديد ملعاجلة �ملياه يف �شونيا ڤيهار، لإرو�ء �شكان �ملدينة يف 

جنوب و�شرقي دلهي. وقد �حتج �ملز�رعون �لذين يعتمدون على هذه �ملياه لري مزروعاتهم 

وبقوة على �مل�شروع موؤكدين �أنه لن يرتك لهم �شوى كمية قليلة من �ملياه. وي�شمن م�شنع 

�ضونيا ڤيهار ل�ضركة �ضويز ع�ضر �ضنوات من االأرباح املتوا�ضلة. وتزود احلكومة ال�ضركة باالأر�ص 

و�لكهرباء، وتكاليف عملية �ملعاجلة ذ�تها �لتي ت�شل �إىل مايو�زي �أربعمئة مليون روپية �أو 

زهاء )45( مليون دوالر الإي�ضال املزيد من املياه اإىل �ضكان دلهي العط�ضى.

تعد خ�شخ�شة قطاع �ملياه �جتاهاً عاملياً �شائد�ً. ويقدر �لبنك �لدويل �أن عملية خ�شخ�شة 

�ملياه هي جتارة ت�شاوي ما ميكن �أن ي�شل �إىل تريليون دولر، و مبا �أن �لغالبية �لعظمى من 

�شعوب �لعامل ل ي�شرتون مياههم من م�شادر خا�شة يف �لوقت �حلا�شر. ويظهر �لبنك �لدويل 

يف تقرير مهم حول �لأزمة �ملائية يف �لهند حتت عنو�ن »�لقت�شاد �ملائي للهند: �ل�شتعد�د 

مل�شتقبل م�شطرب« يظهر حتيز�ً باجتاه عملية �خل�شخ�شة ب�شكل عام، وخ�شخ�شة �ملياه 

�أن »�لدولة بحاجة �إىل ت�شليم تلك �ملهام �لتي ل حتتاج �إىل �أد�ئها،  ب�شكل خا�س، موؤكد�ً 

و�إىل �إيجاد �ملقدرة على �لقيام باأمور كثرية باإمكان �لدول فقط �أن تقوم بها. ول بد من 

 وت�ضيطر ثالث �ضركات 
)8(

�إدخال �ملناف�شة يف �شياق توفري خدمات �ملياه �لعامة �لأ�شا�شية.

�شخمة تقيم م�شالح لها يف دول عدة على )40( باملئة من �ل�شوق �ملائية �خلا�شة للعامل: 

بيكتل Bechtel، �ضويز Suez، وڤيڤندي Vivendi. وتلتحق �ضركات مهمة اأ�ضغر بالباقني باأية 

طريقة، يف حني تزد�د �لإمكانية �لربحية لل�شوق فيما يعرف بعمليات »�لذهب �لأزرق« �لذي 

تقدر قيمته �لآن بحدود 400 مليار دوالر.

وي�شكل �لنمو �ل�شكاين، و�لتو�شع �لعمر�ين و�لتحول �ملخطط للقت�شاد �لزر�عي للبلد 

وفق �لنموذج �لتجاري - �لزر�عي �ملوجه للت�شدير، جمرد بع�س �لعو�مل �لتي ت�شهم يف �أزمة 

املياه املتفاقمة يف الهند. وتوفر املياه اجلوفية )80( باملئة من �حلاجات �لد�خلية للريف 
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. وت�ضتمر اجلداول البيانية للمياه 
)9(

الهندي و)50( باملئة من �حلاجات �لد�خلية للمدن

بالهبوط يف حني يجري ��شتنز�ف �ملكامن �ملائية ب�شكل �أ�شرع من �إمكانية �إعادة تعبئتها. 

و�لكثري منها ملوث مبو�د عالية �ل�شمية، وتكلف �إز�لتها مبالغ مكلفة جد�ً بالن�شبة لدولة نامية 

كالهند. كما �نخف�شت موؤ�شر�ت �جلد�ول �لبيانية للمياه يف بع�س مناطق �لهند مبا ي�شل �إىل 

)70( باملئة. و�أكد يل �لعديد من �أ�شر �شحايا حو�دث �لنتحار ممن �أَجريت معهم مقابلت 

يف ڤيد�ربها باأنهم كانو� ميتلكون �آبار�ً بالفعل، فاإن هذه �لآبار كانت قد جفت ومل يكونو� 

ميلكون املال ليقوموا باأعمال احلفر اإىل العمق املطلوب حالياً ال�ضتخراج املياه.

اإنقاذ املياه، اإنقاذ املجتمعات

نريوپا بهاجنار �مر�أة يف �خلم�شني من عمرها كلها حيوية، تتمتع بثقة ورباطة جاأ�س وذ�ت 

نظرة معربة متاألقة. وكانت مهتمة بدورها باأزمة املياه يف الهند على مدى �ضنوات. وهي 

ُمدر�شة �شابقة يف علم �لأحياء �ملجهري، وحتولت �إىل مديرة مدر�شة ثم عملت ل�شالح �شبكة 

 Ion Exchange لآغا خان منذ عام )1987(، وحتى عام )1993(، وعملت الحقاً مع �ضركة�

ب�ضفة  وذلك  املياه،  رائدة يف جمال معاجلة  �ضركة  انديا« وهي  اك�ضت�ضينج  »ايون   India

م�شت�شارة مل�شروع �إن�شاء نو�تهم �لريفية. وقد غريت �لتجربة من نظرتها �إىل �لأمور. فقد 

اكت�ضفت اأثناء عملها يف القرى يف ريف والية غوجارات اأن اأعداداً هائلة من القرويني كانوا 

م�شابني بت�شمم حاد بالفلور�ين، وهو ت�شمم ينجم عن وجود كميات كبرية جد�ً من مادة 

�لفلور يف مياههم. وقالت يل: كان �ملوؤ�شر �لبياين للمياه قد هبط مبقد�ر ثمانني باملئة، وكان 

�لفلور �ملوجود ب�شكل طبيعي قد بات مركز�ً. مل تكن هناك مياه جديدة تت�شرب د�خل �لرتبة 

لإعادة تعبئة �ملكامن �ملائية �جلوفية. كان �لنا�س يعانون كثري�ً �ملر�س ومل يكونو� قادرين على 

�لوقوف على �أقد�مهم من دون م�شاعدة. وتعي�س نريوپا عند و�جهة ووريل �لبحرية يف بومباي 

يف �أحد �لطو�بق �لعالية �لتي تتمتع مبنظر عام لبحر �لعرب، ليحجبه �شيء. وقد جل�شنا على 

ح�ضري من الق�ص يف غرفة نومها التي ت�ضتعمل كغرفة مكتب اأي�ضاً. وكنت اأ�ضتطيع اأن اأرى 

جيد�ً م�شافة بعيدة من �لبحر، وبعيدة مبا فيه �لكفاية لكي �أحلظ وجود خط و��شح يف�شل 

املياه ذات اللون البني الداكن وامللوثة للغاية القريبة من ال�ضاطئ، عن املياه امللونة، ب�ضورة 

طبيعية �أكرث، باللون �لأزرق �لفولذي �لتي متوج على م�شافة �أبعد.
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قالت يل نريوپا: �إن 25 مليون �شخ�س معر�شون للت�شمم مبادة �لفلور »�لذي ُي�شفي 

�لكال�شيوم من عظام �لنا�س. ويف حميط مدينة �أحمد�أباد مثًل، حيث يعي�س �لنا�س حياة 

�أف�شل، ويتو�فر كل�س �أكرث يف نظامهم �لغذ�ئي، ل يتاأثر هوؤلء ب�شدة كما هو �حلال يف مناطق 

�أخرى، حيث ل ميلك �لنا�س �أكل منتجات �لألبان«. وحتدثت نريوپا عن �مل�شكلت �لأخرى 

�ملوجودة يف خمزون �ملياه �جلوفية يف �لهند: �لزرنيخ و�حلديد. »لقد باتت �لأمور �أ�شو�أ منذ 

اال�ضتقالل، حيث تتزايد كميات املياه التي يجري حتويلها اإىل املدن اإما ب�ضكل مبا�ضر من اأجل 

مياه �ل�شرب، �أو ب�شكل غري مبا�شر عرب �ملنتجات �خلا�شة بالأ�شو�ق �حل�شرية �لتي حتتاج 

�إىل �ملياه ب�شكل مكثف من �أجل �إنتاجها«. و�أتت نريوپا على ذكر م�شكلت �ملياه �جلوفية �لتي 

ن�ضاأت يف جوار م�ضانع كوكاكوال يف واليتي كرياال واندرا برادي�ص.

وانطالقاً من رغبتها يف عمل �ضيء ما يكون فاعاًل يف معاجلة اأزمة املياه التي يعانيها 

�لريف �لهندي، قامت نريوپا بال�شفر �إىل منطقة كات�س و�ملناطق �ملحيطة بولية مهار��شرت�، 

فز�رت �لأماكن �لتي تبذل فيها م�شاٍع حثيثة للمحافظة على مياه �لأمطار وجتميعها، وحاولت 

فهم �أيها حققت نتائج )فاعلة و�أيها �أخفقت. وكانت متاأثرة ب�شكل خا�س بزيارتها �إىل ريليغاون 

�شيدهي، وهي قرية �شهدت حتولت ر�ئعة على يد �لبن �ملنتمي و�لنا�شط �لجتماعي �آنا 

هازير. فبلجوئه اإىل اإ�ضراك القرويني يف بناء �ضل�ضلة من ال�ضدود الرتابية، و�ضدود التقطري 

وغريها من �إجر�ء�ت جتميع �ملياه، كان �آنا هازير قد �أفلح يف رفع �لبيانات �ملائية و�شمان 

توفر املياه الكافية لل�ضرب والري. فتحولت ريلغاون �ضيدهي من مكان جمدب قاحل يخلو من 

اأي ن�ضاطات حيوية يف ال�ضبعينيات تغطي فيه اأك�ضاك بيع الكحول غري امل�ضروع على ب�ضائع 

اأهل القرية، وتتلف املحا�ضيل تدريجياً حتت اأ�ضعة ال�ضم�ص القا�ضية، اإىل قرية مزدهرة ن�ضرة 

خ�شر�ء تقوم �ليوم بت�شدير �خل�شر�و�ت �إىل �خلليج �لعربي.

كان �لدر�س �لأ�شا�شي �لذي تعلمته نريوپا من �لتحقيقات �لتي �أجرتها �أنه بينما كان 

جتميع مياه االأمطار هو احلل، كان من ال�ضروري اإ�ضراك القرويني يف اأي اإجراءات تتخذ 

مل�شاعدتهم. فقد كان عليهم �أن ي�شعرو� باأن �مل�شروع ملك لهم، و�إل فاإنه لن ينجح؟ »�مل�شكلة 

�لكبرية يف �لهند هي �أن �إد�رة �شوؤون �ملياه يتولها مهند�شون مدنيون لي�شو� جمهزين مبا 

يلزم للقيام بعمل يعتمد على املجتمع املحلي. فعندما �ضربت االأمطار والرياح املو�ضمية 
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املنطقة يف عام )2005(، على �شبيل �ملثال، وعندما غمرتنا في�شانات مرعبة، ت�شرر �لكثري 

من �ل�شدود، وبرك �ملياه وغريها من �لهياكل �ملائية. ومبا �أنه يف معظم �حلالت، كانت هذه 

البنى قد �ضيدت من قبل احلكومة من دون اأي م�ضاركة من جانب ال�ضكان املحليني فيها، مل 

يبال �أي �شخ�س من �أفر�د �ملجتمع �ملحلي باإ�شلحها. وقامت نريوپا بالتحرك »عندما جاءت 

خادمة خالتي �إيّل وطلبت مني �أن �أ�شاعد قريتها �لتي تعاين م�شكلة وجود نق�س حاد يف �ملياه. 

و�ضافر القرويون يف رحلة طويلة �ضاقة للقائها يف �ضقتها يف بومباي اأول مرة. ويف عام 2001، 

قامت بامل�ضاعدة على بدء م�ضروع لتجميع مياه االأمطار يف القرية. وتعهدت منظمة غري 

حكومية ريفية يف املنطقة تدعى »�ضري« SHARE )وتعني �ضارك( وهي االأحرف االأوىل من 

ا�ضمها كاماًل )Society to Heal , Act, Restore, Educate( اأي جمعية اال�ضت�ضفاء، العمل، 

�لإ�شلح، �لتعليم( تعهدت بتنفيذ �مل�شروع. وتعمل SHARE حالياً بالتعاون مع »رابطة الطلبة 

ال�ضابقني يف جامعة �ضوفيا« )SCESA Sophia College Ex Students Associatien( -التي 

تعد نريوپا ع�شو�ً يف جلنتها �لإد�رية- يف �شتني قرية يف ماهار��شرت�. وقد تو�شعت �هتمامات 

عملهم يف توفري �ملياه لت�شمل تد�بري �حلفاظ على �ل�شحة �لعامة و�لزر�عة �لثانية. نحن لن 

نبد�أ مب�شروع جديد يف �لقرى �لتي يعاين �أهلها  م�شكلت طبقية و �إدمان �لكحول �أو غريها 

من �لنق�شامات حتى يتاآلفو� مع بع�شهم«.

تتمثل �إحدى �ملظامل �لنموذجية للتع�شب �لطبقي يف �لهند يف منع �لد�ليت )�ملنبوذين( 

من ��شتخد�م بئر �لقرية من قبل �لقرويني �لآخرين. وينظر �لهندو�س �لذين يلتزمون بالأفكار 

�ملبا�شرة   بامل�شادفة، مبا يف ذلك �لت�شالت غري  �ت�شال يتم  �أي  �إىل  �لتقليدية للطائفة 

عرب تناول الطعام اأو ال�ضراب مع الداليت، بو�ضفه عملية تدني�ص. ومع ذلك فاإن �ضخ�ضاً 

من الداليت قد يقتل يف الهند اليوم، وال �ضيما يف املناطق الريفية التي تتم�ضك بالتقاليد 

املحافظة، لكونه اأقدم على مالم�ضة اأحد الهندو�ص من اأبناء الطبقة االجتماعية املنغلقة، 

م�شادفة �أثناء �شريه يف �لطريق. ورمبا يتم تعقب �لأزو�ج �ل�شباب �لذين يجروؤون على �لوقوع 

يف �حلب متجاوزين �حلدود �لطبقية، فيكون م�شريهم �لقتل. ورمبا ي�شمح لأولد �ملنبوذين 

يف �ملد�ر�س �لعامة بدخول غرف �ل�شفوف مع �أولد �لطبقات �لجتماعية �ملتو�رثة، ولكنهم 

غالباً ما يجب عليهم �جللو�س منف�شلني عنهم، كما يفر�س عليهم �أن ياأكلو� على م�شافة 
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بعيدة من �لأولد �لآخرين. وتوؤثر م�شكلت نق�س �ملياه ب�شكل غري متنا�شب على �ملنبوذين، 

مبا �أنهم �آخر من يحظى باأولوية �لو�شول �إىل �ملو�رد �حليوية �ملهمة مبا يف ذلك �ملياه.

وعندما يتفق القرويون على العمل والتكاتف معاً، عندها فقط تقوم كل من منظمة 

SHARE ورابطة SCESA بتبني �لقرية ومعاجلة ق�شاياها. ويتم �ختيار هيئة حملية وجلنة 

 Sarpanch »مائية لتمثيل �لقرية، وقد ت�شم رئي�س �ملجل�س �ملحلي للقرية وي�شمى »�شاربانت�س

وهو ينتحب دميقر�طياً. و�أحياناً يكون رئي�س �ملجل�س �مر�أة يف �لوقت �حلا�شر، ومن �ملهم 

ب�شكل خا�س، �إ�شر�ك ن�شاء �لقرية يف مو�شوع �ملياه مبا �أنهن م�شوؤولت عن �إيجاد �ملياه من 

�أجل �ل�شتعمال �ملنزيل، وغالباً ما ت�شري �لن�شاء يف �لهند عدة �أميال كل يوم بحثاً عن �ملياه، 

وهن يح�شرن معهن �إىل �لبيت ما يقدرن على حمله فقط د�خل جر�ر فوق روؤو�شهن. ويجب 

على �لقرويني، على �أي حال، تاأمني يد عاملة دون مقابل، وهم ي�شهمون ب�شكل كامل يف عملية 

�لبناء، ويتعلمون كيفية �ملحافظة على �لنظم �جلديدة ملجمعات �ملياه �لتي يقومون باإن�شائها. 

وقد كان �لربنامج ناجحاً للغاية �إىل حد �أن �لنا�س �لذين كانو� قد تركو� ُقر�هم ب�شبب تفاقم 

�لق�شايا �ملعي�شية يتقاطرون �لآن ببطء عائدين �إىل ديارهم.

ر  تن�ضط نفي�ضة باروت يف العمل مع Utthan )يوتان( وهي منظمة غري حكومية ت�ضخِّ

جهودها خلدمة ق�ضايا املراأة واملياه، وترتكز ن�ضاطاتها يف املناطق ال�ضاحلية لوالية غوجارات. 

وما يلفت �لنتباه ب�شاأن نفي�شة �لتي تتحدر من خلفية قروية متو��شعة هو مت�شكها مببد�أ غاندي 

عن �لدميقر�طية �لعميقة، وهي تقول يف �إحدى مقالتها: »كان غاندي قد �قرتح �أ�شلوباً للحياة 

ي�شمن قابلية �لبقاء، وكذلك �مل�شاو�ة بني �لذكر و�لأنثى، و�لنهو�س باأو�شاع �ملعدمني. وكان 

�ملبد�أ �لأ�شا�شي لفل�شفة غاندي يتمثل يف م�شاركة �لنا�س يف �شناعة �لقر�ر، و�إيجاد حلول 

)10(
حملية لق�شايا �ملعي�شة �لأ�شا�شية، وحل �لنز�عات باإجماع �لآر�ء«

�إعادة  �لأمطار،  مياه  �لرت�بية، عمليات جتميع  �ل�شدود  �إقامة  يوتان  ومتول منظمة 

تخزين املياه اجلوفية، بناء برك مياه تقليدية يف القرى، وغريها من اأ�ضاليب اإعادة املياه 

�إىل �ملجتمعات �ملحلية، �لتي ��شتنزفت خمزونها �لطبيعي من �ملياه �إىل درجة �نعد�م قابلية 

البقاء. ويف القرى التي تقع على طول �ضاحل والية غوجارات حيث تن�ضط منظمة يوتان، 

�شجل �ملوؤ�شر �لبياين للمياه �نخفا�شاً كبري�ً، وتلوثت �لكثري من �لآبار مبياه �لبحر. وتوؤدي 
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�ملطري باجتاهها  �ل�شطحي للهطل  باملياه عن طريق توجيه �جلريان  �لآبار  �إعادة ملء 

يف �أثناء مو�شم �لأمطار وغريها من و�شائل جتميع �ملياه، توؤدي ب�شكل جذري �إىل حت�شني 

خمزون مياه �ل�شرب بالن�شبة للقرى �ملت�شررة. فاملياه يف �لآبار �لتي �أ�شبح طعمها ماحلاً 

تعود فت�ضبح حلوة ثانيًة. وتروي نفي�ضة كيف اأنه مرة تلو املرة، اأ�ضبحت الن�ضاء اللواتي بداأن 

رحلة متكني �أنف�شهن عن طريق �لعمل على تنفيذ م�شروع مائي، و�ثقات مبا يكفي لل�شعي من 

اأجل احل�ضول على قرو�ص م�ضرفية، واإقامة اأعمال م�ضرتكة كاملزارع اجلماعية وبدء اإن�ضاء 

تعاونيات، و�ملطالبة مبعاملتهن باحرت�م من جانب �أ�شرهن وجمتمعاتهن. 

وقد وجد �م.ديني�س كومار وتو�شاآر �شاه، وهما باحثان يعملن مع برنامج جنوب �آ�شية 

التابع للمعهد الدويل لالإدارة املائية، وجدا م�ضتويات من مادة الفلور اأعلى من احلدود 

امل�ضموح بها يف مياه اأربع ع�ضرة والية هندية مع تعر�ص )62( باملئة من قرى الهند لكمية 

زائدة عن احلد من الفلور. كما عرثوا على م�ضتويات عالية من امللوحة يف مياه منطقة غرب 

�لبنغال ويف �ملناطق �ملحيطة مبدينة دلهي، ف�شًل عن �لك�شف عن وجود كميات كبرية من 

احلديد يف املياه التي ترفد واليات بيهار، راج�ضتان، تريبورا، وغرب البنغال، وكذلك والية 

�وري�شا �ل�شاحلية. ويوؤثر �لت�شمم بالزرنيخ على ما يقارب )36( مليون �ضخ�ص يعي�ضون غرب 

�لبنغال ويف بنغلدي�س، حيث يعتمد �لكثريون من �لنا�س على �أنابيب �لآبار �لتي تثقبها طبقة 

�شفلية حمملة بالزرنيخ تت�شكل ب�شورة طبيعية. كما �أن كثافة تركيز مادة �لن�شادر نتيجة 

للجريان ال�ضطحي لالأ�ضمدة هي اأعلى من امل�ضتويات امل�ضموح بها يف اإحدى ع�ضرة والية 

هندية. وتلوث �ل�شو�ئل �ل�شناعية �جلارية مياه �لهند مبعادن ثقيلة كالر�شا�س، �لكاديوم، 

الزنك، والزئبق، وتبذل جهود �ضئيلة لتنظيف مكامن املياه اجلوفية من هذا التلوث الهائل. 

»فالهند �أفقر من �أن تتحمل تكاليف �ل�شتعانة ببع�س و�شائل �لتكنولوجيا �لتي متت جتربتها 

. وبالن�ضبة 
)11(

يف �لغرب بنجاح ل�شيما يف �لوليات �ملتحدة؛ لأنها مكلفة ب�شكل مينع �شر�ءها«

اإىل دولة نامية كالهند اأي�ضاً، ت�ضكل اجلهود التي تعتمد على املجتمع املحلي الإعادة تعبئة 

املكامن اجلوفية وحت�ضني اأ�ضلوب اإدارة الو�ضع املائي االأمل االأف�ضل ملواجهة اأزمة املياه يف 

املناطق الريفية.
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الذوبان القادم

لي�ضت الهند هي التي اأوجدت االحتبا�ص احلراري يف العامل، ولكن االحتبا�ص احلراري 

�شوف يوؤدي �إىل خر�ب �لهند. ويتمركز معظم �شكان �لهند على طول �ل�شريط �ل�شاحلي 

�لو��شع للبلد. ويتاأهب ع�شر�ت �ملليني منهم لرتحيلهم عن �ملناطق �ل�شاحلية يف حال 

حدوث �رتفاع يف م�شتويات مياه �لبحر ح�شب �لتنبوؤ�ت. ويحذر تقرير مهم جد�ً لوزير 

املالية يف اململكة املتحدة ال�ضري نيكوال�ص �ضترين ن�ضر يف اخلريف املا�ضي، باأنه حتى اتفاقية 

كيوتو ل ت�شهم مبا فيه �لكفاية للحيلولة دون وقوع كارثة عاملية و�شيكة نتيجة لتغري �لظروف 

�ملناخية. وهو يحث �حلكومات على �لتحرك على �لفور، و�إنفاق و�حد باملئة من �لناجت �ملحلي 

االإجمايل اأو )184( مليار جنيه ��شرتليني للتحكم يف �نبعاث غاز�ت �لبيوت �لبل�شتيكية و�إل 

.
)12(

فاإن �خل�شائر �شتكون �أ�شخم مما ميكن للإن�شانية �أن تتحمله

�ضوف يكون تاأثري االحتبا�ص احلراري ملمو�ضاً يف اجلزء اجلنوبي من االأر�ص، ومن �ضمنه 

�لهند، �أكرث كثري�ً من �جلزء �ل�شمايل. و�شتكون �خل�شائر �لقت�شادية عد� عن ذكر �خل�شائر 

�لب�شرية خميفة جد�ً لدى �لتفكري فيها. وكما هو �حلال مع �لعديد من �مل�شكلت �لأخرى �لتي 

تواجهها الهند، فاإن جمرد فداحة ال�ضرر الذي قد يحدثه االحتبا�ص احلراري، والذي ال ُتتخذ 

�أية �إجر�ء�ت للتخفيف من حدته، ت�شل �لذهن و�لقدرة على �لتفكري. �إل �أن �لهند متتلك طوع 

بنانها �لتكنولوجيا �للزمة لإيجاد حلول، ملا ميكن �أن يكون �أخطر �أزمة و�جهتها �لإن�شانية 

على �لإطلق، كما متلك نفوذ�ً عاملياً متنامياً لل�شغط على »�أ�شو�أ �مل�شيئني«، �لوليات �ملتحدة 

وال�ضني، من اأجل التحرك اأي�ضاً.

)2006(، ارتفعت درجات احلرارة يف العامل بحدود درجة واحدة على مقيا�ص  يف عام 

اأدفاأ  اأعلى درجة حرارة ت�ضجلها منذ مليون �ضنة. وكانت درجات احلرارة  اإىل  �ضل�ضيو�ص 

مما كانت عليه يف �أي وقت �آخر يف �أثناء �ملدة �لزمنية �لو�قعة مابني �لدورين �جلليديني 

للمناخ �ملعتدل، �لتي د�مت �ثنتي ع�شرة �ألف �شنة، وتطورت يف �أثنائها �ملدنية كما نعرفها. 

ويف �لوقت �لذي كان فيه �لحتبا�س �حلر�ري ظاهر�ً على �أو�شع نطاق يف �أق�شى �ل�شمال، 
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بات من امللحوظ اأن املحيط الهندي اأ�ضبح اأكرث دفئاً، وكذلك االأمر بالن�ضبة للو�ضع يف 

جبال الهيمااليا. ومييل االجتاه احلايل نحو املزيد من االحتبا�ص احلراري، وهو و�ضع يحمل 

اإمكانية اإحداث تاأثريات مدمرة بالن�ضبة مل�ضرية التنمية يف الهند ومل�ضتقبل �ضعبها.

وتعليقاً على تقرير ن�ضر يف )26( اأيلول » �ضبتمرب « 2006، حول حما�ضر جل�ضات االأكادميية 

الوطنية للعلوم«، اأ�ضدر جيم�ص هان�ص من معهد غودارد لدرا�ضات الف�ضاء التابع لوكالة 

�لف�شاء �لأمريكية )نا�شا( هذ� �لتحذير: »�إذ� ما بلغ �ملزيد من �لحتبا�س �حلر�ري درجتني 

اأو ثالث درجات على مقيا�ص �ضيلي�ضيو�ص، فاإن من املرجح اأن ن�ضهد تغيريات جتعل من االأر�ص 

كوكباً خمتلفاً عن �لكوكب �لذي نعرفه. وكانت �آخر مرة ت�شهد فيها �لأحو�ل �جلوية مثل ذلك 

الطق�ص الدافئ يف منت�ضف الع�ضر الپليو�ضيني منذ نحو ثالثة ماليني �ضنة تقريباً عندما 

كان م�ضتوى البحر ي�ضل وفقاً للتقديرات اإىل )25( مرتاً تقريباً )ثمانني قدماً( اأعلى من 

 ويحذر �آل غور يف فيلمه �ل�شينمائي وكتابه �مل�شمى »�حلقيقة 
)13(

امل�ضتوى الذي ي�ضله اليوم«

املزعجة« باأنه يف حال ذوبان القطب ال�ضمايل -وهناك عالمات وا�ضحة باأن ذلك هو ما يفعله 

متاماً- فاإنه �شيتم ترحيل )60( مليون �ضخ�ص من كالكوتا، ومنطقة غرب البنغال ال�ضاحلية، 

. ويف �شهر متوز عام )2005(، كانت بومباي مغمورة ب�شبٍع وثلثني بو�شة من 
)14(

وبنغالدي�ص

مياه االأمطار يف اأثناء اأربع وع�ضرين �ضاعة، وهو اأكرث هطل غزارة �ضهدته اأي مدينة يف الهند 

من قبل، و�أدى �إىل وفاة �أكرث من �ألفي �شخ�س. ويف �لأ�شبوع �لأخري من �شهر �آب )2006(، 

فا�شت مقاطعة بارمر يف ولية ر�خ�شتان �ملعر�شة للجفاف بعدما غمرها 750 ميلليمرتاً من 

مياه �لأمطار، وهي كمية �أكرب خم�س مر�ت من �ملعدل �ل�شنوي �لإجمايل؛ ومات �آنذ�ك مئة 

وثلثة وت�شعون �شخ�شاً ونفق خم�شة و�أربعون �ألف ر�أ�س من �ملا�شية.

ويف حني �أنه بالإمكان تف�شري كل و�قعة خطرية للأحو�ل �جلوية �ل�شيئة مبعزل عن غريها 

باعتبارها ��شتثنائية، فقد �شجل �لتاريخ عدة وقائع من هذ� �لنوع على مدى قرون، فلم 

يعد هناك بعد �لآن من جمال للإنكار باأن هذه �لوقائع تتز�يد يف تكر�رها ويف �شدتها. ويف 

عام )2005(، اأفاد تقرير للمنظمة الدولية لالأر�ضاد اجلوية التابعة لالأمم املتحدة اأن )90( 

باملئة من الكوارث الطبيعية جميعها التي وقعت ما بني عام )1992(، وعام )2001(، كانت 

نتيجة لأحو�ل طق�س �شّيىء جد�ً »جنم عنها مقتل 622,000 �شخ�س و�إحلاق �ل�شرر مبلياري 



237 600.000 قرية

�شخ�س �آخرين، وتدمري �أر��ٍس �شاحلة للزر�عة و�نت�شار �لأمر��س. ويقدر �حلجم �لكلي 

. ويف عدد خا�س 
)15(

للخ�ضائر االقت�ضادية على مدى املدة ذاتها بنحو )450( مليار دوالر«

حول م�ضاألة االحتبا�ص احلراري واحتل غالف املجلة يف �ضهر اأيلول من عام 2006، حذرت 

جملة »�ليكونومي�شت« باأن »جليد �ملحيط �ملتجمد �ل�شمايل مثًل، يذوب �شريعاً ب�شورة غري 

متوقعة مبقد�ر ت�شعة باملئة كل ع�شر �شنو�ت. كما �أن �لأنهار �جلليدية �آخذة بالذوبان ب�شكل 

مثري لل�شتغر�ب. وهناك جمموعة من �لظو�هر مثل �لن�شاط �لربكاين، �لتي كان يعتقد يف 

�ل�شابق �أنها غري مرتبطة بتغري �ملناخ، يجري ربطها به ب�شكل متز�يد.

وقد �رتفعت درجات �حلر�رة يف جبال هيماليا، »�شقف �لعامل« �لأ�شطوري �لذي ي�شم 

�أعلى �لقمم على وجه �لأر�س، �رتفعت يف �ل�شنو�ت �لأخرية مبقد�ر درجة و�حدة على مقيا�س 

�شيل�شيو�س؛ وحتوي جبال هيماليا �أكرب عدد من �لأنهار �جلليدية خارج �ملناطق �لقطبية. 

وت�ضكل هذه االأنهار اجلليدية مورداً للمياه بالن�ضبة مللياري ن�ضمة. كما ت�ضكل البحريات 

�ملتجمدة خطر�ً كبري�ً ب�شكل خا�س: عندما تنهار �ل�شدود �جلليدية فجاأة، جترف معها كل 

�ضيء يف االأ�ضفل كما حدث على نحو ماأ�ضاوي للقرويني يف نيبال. وقد ازدادت هذه احلوادث 

مبقد�ر ع�شرة �أ�شعاف يف �أثناء �ل�شنو�ت �لع�شرين �ملا�شية. و�عتبار�ً من عام )2005( كانت 

هناك �أربع وع�شرون بحرية جليدية معر�شة خلطر �لن�شطار يف بوتان و�أربع وع�شرون �أخرى 

 ويف حني تتال�ضى االأنهار اجلليدية بفعل الذوبان، �ضيرتاجع جريان املياه يف 
)17(

يف نيبال

�لأنهار �لرئي�شة للمنطقة، و�شيتقل�س حجم تدفق �ملياه عرب �ل�شدود �لكهرمائية، مما يوؤدي 

�إىل خ�شارة للطاقة ل ميكن للمنطقة �أن تتحملها.

�لت�شمم باملبيد�ت �حل�شرية

يعد ��شتخد�م �ملبيد�ت �لطفيلية و�ملبيد�ت �حل�شرية من بني �لأكثف يف �لعامل مع ت�شجيل 

)165( مبيداً طفيلياً. وقد ازداد ا�ضتخدامها ب�ضكل ثابت، وذلك ا�ضتناداً اإىل تقرير �ضدر عام 

)2001( عن »�ملجل�س �لهندي للبحوث �لطبية«. ويجري يف �لهند حالياً �إِنتاج و��شتخد�م مادة 

الـ »د.د.ت« D.D.T، »بي.ات�ص.�ضي« BHC، »الكاربوميدات« carbomate، �ل�شلفوناميد �ملثبت 

endsulfan وكذلك الليندين lindane، وجميعها موجودة يف املياه ال�ضطحية واملياه اجلوفية. 
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وقد قدمت �ملبيد�ت �لفطرية فو�ئد كثرية للهند بالتاأكيد، وكان لها تاأثري �إيجابي ملمو�س. 

فاملناخ �ل�شتو�ئي للبلد يعر�شها لأمر��س عديدة من�شوؤها �حل�شر�ت، مبا فيها �مللريا ود�ء 

�خليطيات و حمى �ل�شنك و �لتهاب �لدماغ و �لكولري� و�لتيفوئيد، �لذي ينت�شر عن طريق قمل 

االإن�ضان. وُيعزى اإىل مبيد د.د.ت الف�ضل يف التقليل من االإ�ضابات ال�ضنوية باملالريا من )75( 

مليون حالة يف عام 1952، اإىل 2-4 مليوناً يف الوقت الراهن. وقد كانت املبيدات الطفيلية 

عن�شر�ً �أ�شا�شياً يف �لثورة �خل�شر�ء، و�أدى ��شتخد�مها مع خليط من �لبذور �لهجينة �جلديدة، 

واالأ�ضمدة ال�ضناعية، وعمليات الري، اإىل زيادة غالل املحا�ضيل ب�ضكل جذري اأثناء اأعوام 

ال�ضتينيات وال�ضبعينيات من القرن املا�ضي. اإال اأن ثمن هذه الغالل كان باهظاً. فقد اكت�ضفت 

بقايا من مبيد »د.د.ت« و»ات�ص.�ضي. ات�ص« وغريها من املبيدات الطفيلة يف اأن�ضجة ب�ضرية 

وحيوانية، ويف املياه ويف الهواء يف اأرجاء العامل كله. واأدت احلملة الإنقاذ ال�ضقر االأمريكي 

االأ�ضلع اإىل �ضدور قرار عام 1972، بحظر ا�ضتخدام مبيد »د.د.ت« يف الواليات املتحدة، مما 

اأ�ضفر عن تقلي�ص وجوده يف الواليات املتحدة ب�ضكل كبري، غري اأن ذلك مل يعن التخل�ص منه. 

وت�ضجل م�ضتويات الـ »د.د.ت« و»ات�ص.�ضي.ات�ص« ارتفاعاً ملحوظاً يف الهند بالتحديد، كما 

يظهر يف التحاليل املخربية لعينات من الدم، والدهون، وحليب االأم.

لبيانات  املتاأنية  القراءة  »فــاإن  الطبية،  للبحوث  الهندي  املجل�ص  تقرير  اإىل  وا�ضتناداً 

روا�ضب املبيدات الطفيلة يف الهند يف عينات الفاكهة، اخل�ضراوات، االأنواع املختلفة للحبوب 

كاحلنطة وال�ضعري واالأرز والذرة ودقيق القمح والزيوت والبي�ص واللحوم و ال�ضمك و الدواجن 

. وقد حدد العلماء 
)18( 

واحلليب البقري والزبدة واجلبنة تدل على وجودها بكميات �ضخمة

وجود HCB، وهو مبيد فطري اأي�ضاً، وD.D.T وHCH يف عينات الطعام التي فح�ضوها. 

وكانت هذه �ملو�د �لكيماوية قد �رتبطت بالت�شبب مبر�س �ل�شرطان و��شطر�بات هرمونية 

باإمكانها اأن ت�ضر باخل�ضوبة، واأدت يف اإعداد من احليوانات الربية، وال �ضيما احليوانات 

�لربمائية �إىل �إحد�ث تبدلت جن�شية غريبة فتحولت �إىل كائنات خمنثة، جتمع معاً خ�شائ�س 

االأُنوثة والذكورة. 

كانت �ملبيد�ت �لطفيلية �لكيماوية ناجتاً فرعياً ل�شناعة �لأ�شلحة �لكيماوية، ومل يتم 

تطويرها من �أجل �ل�شتخد�م �لتجاري �إل بعد �حلرب �لعاملية �لثانية. ومن بني كل �ملبيد�ت 
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�لطفيلية �لتي ت�شكل خماطر على �شحة �لإن�شان، يعرف مبيد �لليندين على نطاق و��شع باأنه 

�لأ�شو�أ، فهذ� �ملبيد �لذي يتلف �لأع�شاب، هو �لكلور �لغازي �ل�شام لبنية �أع�شاء �جل�شم، 

ومن  عائلة مبيد الـ د.د.ت نف�ضها. وباإمكان امل�ضتويات العالية منه اأن تت�ضبب يف حدوث 

�ختلجات ووفيات. كما �أن �لتعر�س للم�شتويات �ملتدنية منه قد يوؤدي للإ�شابة بال�شرطان 

وتعطيل عمل �جلهاز �لهرموين �لطبيعي. وقد حظرت �ثنتان وخم�شون دولة وب�شكل مطلق 

اإنتاج وا�ضتخدام مبيد الليندين، يف حني ما ت�ضتنفد الواليات املتحدة 230,000 رطٍل منه 

�ضنوياً يف منتجات معاجلة البذور، وما زالت ت�ضمح با�ضتخدامه ملعاجلة قمل الراأ�ص. اأما 

الهند فت�ضتمر الهند يف ت�ضنيع الليندين.

 Center for Science and the Environment( ون�ضر مركز العلوم والبيئة يف نيودلهي

�أمثلة على وجود م�شتويات عالية من رو��شب  �أورد فيه   ،)2003( CSE( تقريراً يف عام 

�ملبيد�ت �لطفيلية يف �ملخزون �لغذ�ئي للهند، مبا فيها �مل�شروبات �خلفيفة �مل�شّنعة من 

قبل �ضركتي كوكاكوال وبيب�ضي كوال فرع الهند. واأكدت اللجنة امل�ضرتكة للربملان الهندي 

النتائج التي تو�ضل اإليها مركز العلوم والبيئة، واأو�ضت بو�ضع معايري حمددة ل�ضناعة 

امل�ضروبات اخلفيفة. كذلك اأ�ضدر املركز يف العام املا�ضي تقريراً جديداً وجه فيه اتهامات 

باأن �مل�شتويات ما ز�لت عالية فقط، و�إمنا �رتفعت عن �مل�شتويات �لتي كانت عليها يف عام 

2003. وكان من بني روا�ضب املبيدات الطفيلية التي عرث عليها يف امل�ضروبات اخلفيفة 

م�ضتويات عالية من الليندين.

كان رد الفعل من جانب حكومة الواليات املتحدة وجمموعات ال�ضركات التجارية الهندية 

- االأمريكية �ضريعاً وعدائياً. فقد حذر نائب وزير التجارة الدولية فرانكلني الفني باأن هذا 

�لنوع من �لت�شرف يعد �نتكا�شة للقت�شاد �لهندي. »وقال«: �إنه يف وقت تقوم فيه �لهند 

يكون  �شوف  عليها،  و�ملحافظة  �لأجنبية  �ل�شتثمار�ت  �أجل جذب  �شاقة من  ببذل جهود 

من املوؤ�ضف اأن ُيجرى البحث يف املو�ضوع حتت �ضيطرة اأولئك الذين مل يرغبوا يف معاملة 

. وعرب براباكار بوثريدي، رئي�ص غرفة التجارة الهندية 
)19(

ال�ضركات االأجنبية ب�ضكل عادل

- �لأمريكية عن غ�شبه من �إر�شال »�لر�شالة �خلاطئة للم�شتثمرين يف وقت تتو�فر فيه فر�س 

كبرية لل�ضركات التجارية يف كال البلدين للعمل معاً«. ومع النمو ال�ضريع للروابط االقت�ضادية 



كوكب الهند240

والع�ضكرية واالإ�ضرتاتيجية، والتح�ضري ملجيء اأكرب وفد جتاري اأمريكي يزور الهند يف 

نهاية عام 2006، كان للتقرير ال�ضادر عن مركز العلوم والبيئة الذي ا�ضتهدف ال�ضركات 

االأمريكية العمالقة املنتجة للم�ضروبات اخلفيفة وقعاً مدوياً. وقامت املحكمة العليا يف الهند 

بزيادة الو�ضع �ضوءاً وتعقيد املوقف عندما اأعطت ال�ضركات مهلة �ضتة اأ�ضابيع للك�ضف عن 

و�ضفاتها ال�ضرية ملعرفة االأ�ضباب التي توؤدي اإىل احتمال وقوع حوادث تلوث كهذه. ومع 

��شتثارتها للغ�شب �ل�شيا�شي، عمدت �أحز�ب �ملعار�شة من �لتيار�ت �لي�شارية و�ليمينية �إىل 

�إد�نة �ل�شركات -�لرموز �ملتنفذة للر�أ�شمالية �لغربية و�لثقافة �ل�شتهلكية- من �أجل رفع 

�شاأن هذه �لأحز�ب يف عيون �لناخبني �لهنود �ملذعورين. وقامت عدة وليات، وعلى �لفور، 

بحظر بيع امل�ضروبات اخلفيفة ل�ضركتي كوكا كوال وبيب�ضي كوال.

غادرت �ضركة كوكا كوال الهند كما هو معروف يف عام )1977(، عو�ضاً عن الك�ضف عن 

تركيبتها الكيميائية ال�ضرية، وكانت عودة ال�ضركة يف عام )1993(، رمزاً الإعادة تاأهيل الهند 

يف �ل�شوق �لعاملية وعلمة على �أن �لهند كانت �آمنة ثانية ك�شاحة للم�شروعات �لتجارية 

االأمريكية. ومع اأن الهند ت�ضكل )1( باملئة فقط من مبيعات امل�ضروبات اخلفيفة ل�ضركة كوكا 

كول يف �لعامل، فاإنه ينظر �إىل �إمكانيات �ل�شوق �لهندية على �أنها هائلة، كما ت�شكل �لهند 

جزءاً من اخلطة االإ�ضرتاتيجية طويلة االأمد لل�ضركة. و�ضوف تعمل �ضركة »Coke« جاهدة 

للبقاء يف الهند، اإال اأنها لن تن�ضر و�ضفتها ال�ضرية مطلقاً.

وكانت خيبة �لأمل �لفعلية يف �لنقا�س باأكمله هو �أن كل �لأحز�ب كانت مذنبة باتخاذها 

مو�قف منق�شمة: فهناك موقف يرى يف �شركة »كوك« دللة �شيئة على �ل�شتغلل �لغربي 

مقابل موقف �آخر يعد �شركة »كوك« دللة ر�ئعة على �ن�شمام �لهند �إىل �لعامل �لغربي 

املتقدم. وبات الو�ضع معقداً، ويتطلب مقاربة اأكرث دقة. اإن تربئة �ضركة كوكاكوال واإعفاءها 

اأن مادة ال�ضكر واملياه يف الهند هما املذنبان احلقيقيان، ومن  اأ�ضا�ص  من امل�ضوؤولية على 

دون فتح نقا�س عام و�شادق عن كيفية مو�جهة �مل�شكلة �خلطرة �ملتعلقة بالتلوث باملبيد�ت 

الطفيلية لي�ص يف الهند فقط، بل يف كل اأنحاء العامل، هو اأمر ال يبعث على الر�ضا وهذه 

امل�ضكلة هي اأبعد ما تكون عن مقدرة �ضركات امل�ضروبات اخلفيفة الغربية حللها، اإال اأنه من 
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ال�ضحيح اأي�ضاً اأن الهند تواجه م�ضكالت مائية وبيئية حادة بحيث اإن ت�ضنيع امل�ضروبات 

اخلفيفة ال يفعل �ضيئاً ملعاجلتها.

ومن �ملوؤ�شف �أن �جلدل �لد�ئر حول �ملبيد�ت �لطفيلية ياأتي لي�شيف �إىل هموم �أخرى 

بالن�ضبة ل�ضركة كوكا كوال يف الهند. فقد جرى اتهامها با�ضتنزاف املكامن املائية اجلوفية يف 

م�ضنعها يف مدينة بالت�ضيمادا، بوالية كرياال مما اأدى اإىل حدوث انخفا�ص يف موؤ�ضر املياه 

�إىل �أعماق ل ميكن للقرويني �ملحليني ��شتجر�رها. ويجب على ن�شاء �لقرى �أن يقمن برحلت 

�شاقة وطويلة من �أجل �إح�شار �ملياه �لتي يحملنها يف �لأو�ين عائد�ت �إىل بيوتهن، يف حني 

تغادر امل�ضنع حموالت متتالية من امل�ضروبات اخلفيفة املعلبة حتملها �ضاحنات نقل الب�ضائع. 

كما �ُتهمت �شركة كوكاكول بالتخل�س من �لرو��شب �لطينية �لكثيفة، وهي منتج فرعي 

ينجم عن ت�شنيع �مل�شروبات �لكحولية، يف �أر�س �ملز�رعني وعلى طول قناة مائية قريبة من 

�مل�شنع. وقد جلاأ �ل�شكان �ملحليون �إىل تقدمي �شكاوى عديدة ب�شاأن �لر�ئحة �لكريهة �لتي 

تطلقها هذه املادة.

�أثار �جلدل ب�شاأن م�شروب �لكول يف �لهند عدة ق�شايا. �أوًل، يف بلد ل ميلك فيه �لكثري 

من النا�ص فر�ضة الو�ضول اإىل مياه ال�ضرب ال�ضليمة، ووجهت اتهامات باأن قيام اإحدى اأقوى 

ال�ضركات متعددة اجلن�ضيات يف العامل بتحويل املياه -التي ال تدفع �ضيئاً مقابل احل�ضول 

عليها، �لتي تتهم باأنها تاأخذها من �ل�شكان �ملحليني �لفقر�ء- �إىل م�شروب خفيف ثمنه 

مرتفع ب�ضورة ي�ضعب على هوؤالء ال�ضكان �ضراوؤه، ال يبدو اأمراً �ضاحلاً مهما كانت احلقيقة. 

ثانياً، وكما اأ�ضار تقرير مركز العلوم والبيئة )CSE( مثله مثل تقرير )�ملجل�س �لهندي 

للبحوث الطبية( ICMR فاإن هناك ن�شبة من �ملبيد�ت �لطفيلية غري �لآمنة متف�شية يف 

اإذا ما قام م�ضنع للم�ضروبات اخلفيفة  اأن معجزة �ضتقع  املخزون الغذائي للهند. والبد 

ي�شتخرج مياهاً جوفية تقع يف منطقة زر�عية يف �لهند، باإنتاج منتج غري ملوث وخاٍل من 

�ملبيد�ت �لطفيلية. و�ل�شكر يف �لهند، وهو مكّون �أ�شا�شي من مكونات �لكوكا كول و�لبيي�شي، 

هو اأي�ضاً ملوث بروا�ضب املبيدات الطفيلية. ومن ال�ضعب عدم ت�ضور اأن مزج ال�ضكر امللوث 

باملبيد�ت �لطفيلية مع �ملياه �مللوثة باملبيد�ت �لطفيلية قد ينتج عنه م�شروبات خفيفة ملوثة 
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باملبيدات الطفيلية. ووفقاً ملقال ن�ضر يف �ضحيفة »نيويورك تاميز« عندما ثار اجلدل حول 

هذه امل�ضاألة يف العام املا�ضي، فاإن هناك نقا�ضاً دائراً يف الهند حول »كيفية تنظيف ال�ضكر 

من �آثار �ملبيد�ت �لطفيلية، وهناك �أي�شاً �إقر�ر باأن �ملياه �جلوفية للبلد هي ب�شكل عام، 

ملوثة ب�شدة �إىل حد �أن معظم �ملنتجات �لغذ�ئية حتوي  بع�س رو��شب �ملبيد�ت �لطفيلية.

وقد فندت �ضركة كوكاكوال الهند نتائج حتليل مركز العلوم والبيئة )CSE(، وا�ضت�ضهدت 

بتقرير ملخترب م�شتقل �أظهر �أن م�شروباتها �خلفيفة �مل�شّنعة يف �لهند تفي باملعايري �لتي 

. وكانت 
)21(

حددها �لحتاد �لأوروبي. ومت�شك مركز �لعلوم و�لبيئة مبا تو�شل �إليه من نتائج

الق�ضية قد توقفت هنا عندما كان هذا الكتاب يف طريقه اإىل املطبعة.

ول�شوء حظ �شركة كوكا كول، فقد كانت �ل�شركات �لأمريكية متتلك �شجًل طويًل ومعيباً 

يف كل اأنحاء العامل عن اإهمالها لالعتبارات املتعلقة ب�ضالمة امل�ضتهلك و�ضالمة البيئة. وكانت 

املعايري املفرو�ضة من جانب احلكومة الو�ضيلة الوحيدة الإرغام العديد من ال�ضركات على 

كبح التلوث اأو احرتام ال�ضالح العام للمواطنني العاديني واملجتمعات املحلية. ويف حاالت 

كثرية قامت �شركات تتمركز يف �لوليات �ملتحدة بنقل مكاتبها ومن�شاآتها �إىل دول، حيث 

تكون املعايري البيئية، وقوانني العمل، وغريها من القيود والتعليمات املفيدة، التي اكت�ضبتها 

الدميقراطيات املتقدمة ب�ضق االأنف�ص، اأقل �ضرامة اأو غري مطبقة ب�ضكل فاعل.

اإ�ضافة اإىل ذلك فقد كان لدى الهند �ضورة وا�ضحة عن ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات التجارية 

. وكان اأكرثها اإثارة لالنفعال احلادث 
)22(

االأمريكية، وجتارب �ضلبية م�ضحونة عاطفياً معها

املاأ�ضاوي الذي وقع عام )1984( يف معمل كيميائي يف بلدة بوبال. ويف وقت وقوع احلادثة، 

املبيدات  Union Carbide يقوم بت�ضنيع  التابع ل�ضركة يونيون كاربايد  كان هذا املعمل 

�لطفيلية. و�أدى حدوث ت�شرب يف غاز �شام �إىل مقتل �شبعة �آلف �شخ�س من �شمنهم عدد 

كبري من �لأطفال. وتويف خم�شة ع�شر �ألف �شخ�س �آخرين نتيجة �لتعّر�س ل�شتن�شاق �لغاز. 

ويظل �لعدد �لدقيق لل�شحايا، ومنهم �لأ�شخا�س �لذين يعانون  مر�شاً مزمناً �أو �أذية ج�شدية 

دائمة، غري حمدد حيث ترتاوح التقديرات ما بني مئة األف اإىل ن�ضف مليون. و�ضعت الهند 

دون �أن توفق �إىل ت�شليمها �ملدير �لتنفيذي �مل�شوؤول لل�شركة �آنذ�ك، و�رن �ندر�شون؛ ومل يتم 

حتميل اأي �ضخ�ص امل�ضوؤولية حتى تاريخه.
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ويظل ت�شرب �لغاز �ل�شام يف بوبال �أحد �أ�شو�أ �حلو�دث �ل�شناعية يف �لتاريخ. وقد �أنكرت 

كل من �ضركتي »يونيون كاربايد« و»داو كيميكل« للكيماويات التي اندجمت معها يف عام 

2001، كل م�شوؤولية عن �حلادث. ومل يتم تنظيف موقع �لت�شرب �أبد�ً. و�أ�شدرت منظمة �لعفو 

الدولية تقريراً �ضديد اللهجة يف عام )2004(، مبنا�شبة �لذكرى �لع�شرين للكارثة، دفعت فيه 

 ،)23(
باأن »ق�شية بوبال تظهر كيف �أن �ل�شركات تتهرب من م�شوؤولياتها �إز�ء حقوق �لإن�شان«

ويف حني تكرب م�ضالح ال�ضركات التجارية االأمريكية يف الهند، ياأمل املرء باأن يطغى م�ضتقباًل 

اإح�ضا�ص اأكرب من امل�ضوؤولية جتاه املجتمعات املحلية.

ثورة خ�شر�ء ثانية

كانت �لثورة �خل�شر�ء �لتي �أحدثت حتولت يف جمال �لزر�عة يف �لقرن �ملا�شي �خرت�عاً 

�أمريكياً خال�شاً. وبد�أت هذه �لثورة يف عام )1944(، مع م�ضروع اأبحاث قامت بتمويله موؤ�ض�ضة 

روكفيلر يف �ملك�شيك، و�أجر�ها �لدكتور نورمان بورلوغ، �لخت�شا�شي يف علم �لور�ثة عند 

اأنواع هجينة جديدة  اإنتاج  امل�ضاعدة يف  النباتات وهو من والية ميني�ضوتا، وذلك بهدف 

من النباتات تزيد من غالل احلبوب الغذائية. كان امل�ضروع ناجحاً ب�ضكل هائل، فتحولت 

املك�ضيك يف اأثناء عقدين من الزمن من دولة م�ضتوردة للقمح اإىل دولة م�ضدرة له. ويف 

�أعو�م �ل�شتينيات من �لقرن �ملا�شي �شاعدت موؤ�ش�شة روكفيلر على جلب �لثورة �خل�شر�ء �إىل 

�لهند �لتي كانت تو�جه نق�شاً حاد�ً يف �لغذ�ء �إىل درجة �أثارت خماوف من حدوث جماعة 

خطرية. وجرى زرع �لبذور �لهجينة �لتي متت تنميتها يف �ملك�شيك، يف �إقليم �لبنجاب، حيث 

ازدادت كميات املحا�ضيل ازدياداً كبرياً. وتابع الدكتور ام. ا�ص �ضواميناثان مهمة رعاية ثورة 

الهند اخل�ضراء، فعمد اإىل تطوير بذور نباتات هجينة حملية ون�ضر الغالل كاملعجزة يف كل 

�أنحاء جنوب وجنوب �شرق �آ�شية. و�نتقلت �لهند من م�شتورد �شرف للحبوب �إىل دولة منتجة 

ملحا�ضيل وافرة منها ما و�ضل اإىل )131( مليون طن من احلبوب يف عام )1978(، مما جعلها 

اإحدى اأكرب الدول املنتجة للحبوب يف العامل.

وبالإ�شافة �إىل �لبذور �لهجينة �جلديدة، قامت �لثورة �خل�شر�ء بعملية ��شتخد�م مكثف 

لكل ما هو جديد من املبيدات الطفيلية، واملبيدات الع�ضبية واالأ�ضمدة ال�ضناعية واأ�ضاليب 
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الري. وو�ضعت االأ�ضمدة الزراعية التي تعتمد على النيرتوجني امل�ضنوع من الغاز الطبيعي، 

و�ضعت النباتات على قدم امل�ضاواة مع ال�ضتريوئيدات ]اأنواع من املركبات الع�ضوية[ وزادت 

من خط �لإنتاج. غري �أنه تبني وب�شرعة �أن �ملبيد�ت �لطفيلية �لتي حتوي  �لكلور �لع�شوي 

كانت تت�شبب يف �لإ�شر�ر مبا هو �أكرث من �لطفيليات �لزر�عية. وقد لفت ن�شر كتاب ر��شيل 

كار�ضون »الربيع ال�ضامت« عام )1962( �لنتباه �إىل خماطر مادة د.د.ت و�شاعد على �إطلق 

احلركة البيئية.

ارتفع �ضعر االأ�ضمدة ال�ضناعية ب�ضكل مرتادف مع �ضعر الغاز الطبيعي، االأمر الذي اأدى 

�إىل زيادة تكاليف �لإنتاج �لغذ�ئي. �أ�شف �إىل ذلك، فاإن �لتلوث �لناجم عن هذه �لأ�شمدة يف 

�شيغة نيرت�ت، يطرح م�شكلة خطرية يف �لعامل كله. ويف �لوليات �ملتحدة حيث تعد �أ�شمدة 

�لنيرتوجني عن�شر�ً �أ�شا�شياً يف �أكرث �لزر�عات �إنتاجاً يف �لعامل، »مت �إغلق �ملزيد من �ملو�رد 

املائية العامة ب�ضبب انتهاك معايري مياه ال�ضرب بالن�ضبة لعن�ضر النيرتات اأكرث من اأي ملوث 

 ومن دون هذه �لأ�شمدة، فاإن �لغلل �لكثرية حلقبة ما بعد �لثورة �خل�شر�ء مل تكن 
)24(

�آخر«

لتكون ممكنة، ومع ذلك فهي تطرح خماطر جدية، ورمبا تلحق �ل�شرر ببيئتنا ب�شكل د�ئم ول 

. فهناك كميات هائلة من �ملياه �لتي يتم �إي�شالها عرب عملية �ل�شقاية ميكن 
)25(

�شيما مبياهنا

�أن تكون م�شرة بيئياً. كما �أن �ملبالغة يف ��شتخد�م �ملياه يف �لري له �آثار �شلبية على تركيبة 

الرتبة، حيث يزيد، وال �ضيما بالتزامن مع ا�ضتخدام االأ�ضمدة النيرتوجينية، من ملوحة الرتبة 

ويقلل من �إنتاجيتها وخ�شوبتها. ويو�جه �ملز�رعون هذه �مل�شكلت يف �إقليم �لبنجاب حيث 

انطلقت ثورة الهند اخل�ضراء.

مل توؤد الزيادة ال�ضريعة يف اإنتاج االأغذية يف الهند اإىل الق�ضاء على اجلوع يف البالد. 

وعلى �لرغم من �أن �لهند تدعي �أن لديها �كتفاء ذ�تياً لناحية �لغذ�ء، و�أنه لناحية جمرد 

كمية احلبوب الغذائية التي يجري اإنتاجها، فاإن االدعاء له ما يربره، فاإن املزيد من النا�ص يف 

�لهند يعانون  �جلوع �أكرث من �أية دولة �أخرى مبفردها. وهناك على �لأقل )232( مليون �ضخ�ص 

يف �لهند ل يح�شلون على ما يكفيهم من �لغذ�ء. ووفقاً لتقرير �أ�شدرته منظمة �ليوني�شيف 

)UNICEF( يف العام املا�ضي، فاإن 200 مليون طفل ممن يعانون  �ضوء التغذية -ثلث جمموع 

�لأطفال �لذين يعانون  �شوء �لتغذية يف �لعامل- يعي�شون يف �لهند. ويعاين ن�شف �أطفال �لهند 
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. وكما �أ�شار �آمارتيا �شني، فاإن �حل�شول على 
)26(

)47( باملئة،  نق�ضاً حاداً يف الوزن تقريباً 

كمية كافية من الغذاء لي�ص كافياً، فالنا�ص يجب اأن ميتلكوا احلق يف احل�ضول على الغذاء.

املا�ضي.  العام  يف  الغذائية  احلبوب  من  باحتياجاتها  الوفاء  من  الهند  تتمكن  مل 

وا�ضتوردت احلكومة )2.2( مليوين طن من �لقمح، مبا فيها �شحنات من �شركات �أمريكية 

عملقة مثل )كارغيل( Cargill، �أكرب �شركة يف �لعامل لتجارة �حلبوب، و�آرت�شر د�نييلز 

ميدالند Archer Daniels Midland. ولي�ص باإمكان اخلطوات الوا�ضعة التي تتخذها الهند 

يف اإطار تزايد اإنتاجها من القمح -حتقق زهاء 70 مليون طن من االإنتاج �ضنوياً- جماراة 

�لزيادة �مل�شتمرة يف عدد �ل�شكان و�ل�شتهلك �ملت�شخم. وقد �أ�شهم حتويل �لأر��شي من قبل 

املزارعني املقيمني فيها الذين يعي�ضون فيها على الكفاف من حما�ضيل غذائية اإىل حما�ضيل 

نقدية كالقطن، �أ�شهم يف تفاقم �مل�شكلة؛ وكذلك فعل خف�س م�شاحة �لأر�س �ملحددة لزر�عة 

احلبوب الغذائية التقليدية املغذية، وتلك التي لديها قدرة كبرية على االحتمال والنمو يف 

�لعر�ء على مد�ر �لعام مثل �ل�شرغوم وحبة �لدخن. وت�شبب �لنخفا�س �حلاد يف �إنتاج �لقمح 

يف رفع ا�ضعار دقيق القمح، العن�ضر املكون للخبز الهندي امل�ضروح الذي ي�ضكل ع�ضب احلياة 

. وقد اأدى هذا االأمر اإىل اإجهاد 
)27(

ملئات �ملليني، وذلك مبقد�ر )30( باملئة يف العام املا�ضي

اأ�ضر الطبقة الو�ضطى االأدنى واإىل معاناة فقراء الهند من حرمان كبري.

هناك عن�شر �أ�شا�شي يف و�شع �لعلقات �لأوثق بني �لهند و�لوليات �ملتحدة يتمثل يف 

مبادرة تنمية زر�عية جديدة رحب بها �لرئي�س بو�س بو�شفها »ثورة خ�شر�ء ثانية«، وذلك 

الواليات  زار  عندما  دلهي  يف  التاريخية  كيال  بورانا  قلعة  عند  األقاها  التي  الكلمة  اأثناء 

املتحدة يف العام املا�ضي. ويطلق على املبادرة مبادرة املعرفة الزراعية الهندية - االأمريكية. 

ويقوم �لدكتور نورمان بورلوغ، وعقب فوزه بجائزة نوبل جلهوده �ملبذولة يف �لثورة �لزر�عية 

�لأوىل، بامل�شاركة يف �جلهد �مل�شرتك �جلديد. وتندرج �أهد�ف �ملبادرة �لزر�عية كما يلي: 

)1( رفع �لإنتاجية �لزر�عية لدعم �لأمن �لغذ�ئي؛ )2( زيادة �نتقال �لتكنولوجيا، مبا فيها 

التكنولوجيا احليوية، )3( بناء �ضيا�ضة �ضليمة وبيئة تنظيمية. )4( تو�شيع �لتجارة و�ل�شتثمار 

وت�ضجيع اندماج الهند يف االقت�ضاد العاملي. )5( �ضمان دور رئي�ص للقطاعات اخلا�ضة الهندية 

واالأمريكية، و)6( اإعادة تن�ضيط عالقات ال�ضراكة بني اجلامعات يف الواليات املتحدة والهند.
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ويبدو من امل�ضتغرب، للوهلة االأوىل، ت�ضمية اتفاقية زراعية »مبادرة معرفة«. ولكن من 

�لأهد�ف �لأ�شا�شية للتفاقية، تو�شيع �مللكية �لفكرية �لقابلة ملنحها بر�ءة �خرت�ع �أو �متياز. 

ووفقاً ملوقع وز�رة �لزر�عة �لهندية على �لإنرتنت، فاإن �مل�شاركني عن �لقطاع �خلا�س هم 

مزرعة ما�شاين و�ل�شركة �لهندية للتبغ من �جلانب �لهندي، ومون�شانتو، و�آرت�شر د�نييلز 

ميدالند، وقبل كل ال�ضركات، �ضركة وول-مارت من اجلانب االأمريكي. وت�ضارك �ضركتا 

وبكثافة يف �لقطاع �لزر�عي  مون�شانتو و�رت�شر د�نييلز ميدلند �لآن، وكما ر�أينا، �شابقاً 

�لهندي. ومتلك �شركة وول-مارت كل �لت�شميم على �أن تكون كذلك يف �للحظة �لتي ت�شمح 

فيها �حلكومة �لهندية بدخول �ل�شركة �إىل �لبلد. وكانت �شحيفة »Hindu« قد ذكرت يف 

تقرير لها العام الفائت اأن »البحث يف تهجني املورثات )اجلينات(، اأي اإجراء بحوث على 

الكائنات الع�ضوية املعدلة وراثياً يف املحا�ضيل، واحليوانات، واالأماكن املخ�ض�ضة ل�ضيد 

ويف تقرير 
 )28(

االأ�ضماك، �ضوف ي�ضكل جزءاً مهماً من التعاون يف جمال التكنولوجيا احليوية«

لل�ضحيفة العلمية املحرتمة »Nature« »نيت�ضر« وال�ضحيفة املخت�ضة بالتكنولوجيا احليوية 

»Nature Biotechnology« »نيت�شر بيوتكنولوجي« �أكد كي.��س. جايارمان »�أن �أكرث ما يثري 

��شتياء �لنقاد هو وجود �شركة مون�شانتو، ثاين �أكرب �شركة منتجة للبذور �ملعدلة ور�ثياً يف 

العامل، و�ضركة وول-مارت اأكرب �ضركة بيع بالتجزئة يف العامل، يف ع�ضوية جمل�ص اإدارة 

املبادرة اجلديدة«.

وينقل املقال عن حملل �ضوؤون ال�ضيا�ضة الغذائية الهندي ديڤندر �ضارما قوله ب�ضاأن الدور 

�لذي من �ملحتمل �أن تلعبه �جلامعات �لهندية فيما يتعلق ب�شركتي مون�شانتو ووول-مارت: 

»بوجودهما يف جمل�ص االإدارة، فاإن ال�ضركات االأمريكية متعددة اجلن�ضيات جاهزة جميعها 

.
)29(

لتقرير برنامج البحوث الزراعية الهندية«

اإن اجلمع مابني التنوع الوراثي الغني للنباتات واحليوانات يف الهند، و�ضوقها الكبرية 

�ملحتملة ومقدرتها �لأكيدة كمركز للبحوث و�لتنمية، كلها ت�شكل نقاط جذب قوية ت�شتقطب 

�هتمام �ل�شركات �لتجارية �لأمريكية. فباإمكان هذه �ل�شركات �أن تتطلع �إىل تو�شيع نطاق 

�أ�شول حقوق �مللكية �لفردية �خلا�شة بها، وب�شكل �شريع، با�شتخد�م �لطاقة �لذهنية �لهندية 

للم�شاعدة على �إطلق �أفكار جديدة يف جمال �لتكنولوجيا �حليوية وبحوث تهجني �ملورثات، 
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و��شتخد�م �حلقول �لهندية لختبار منتجات مهجنة جديدة �أدخلت فيها عنا�شر مورثة من 

�شنف �آخر، ثم بيع هذه �ملنتجات للم�شتهلكني �لهنود، �شو�ء للمز�رعني منهم �أو لزبائن 

متاجر البيع بالتجزئة.

وقد �أجريت �ت�شاًل هاتفياً مع �شومان �شاهاي من منظمة »َحْملة �ملورثات »جني كامبني« 

يف دلهي الأطرح عليها املزيد من االأ�ضئلة ب�ضاأن حتفظها على االتفاقية الزراعية بني الهند 

والواليات املتحدة. و»حملة اجلينات« هي منظمة غري حكومية تركز ن�ضاطاتها على توفري 

االأمن الغذائي واالأمن املعي�ضي للمجتمعات الريفية والقبلية، وعلى ت�ضخري و�ضائل التكنولوجيا 

من اأجل تعديل االأغذية وراثياً، كما تركز على املعرفة املتاأ�ضلة، واال�ضتخدام املقبول للموارد 

�لطبيعية، �ملحافظة على �ملو�رد �جلينية وعلى حقوق �مللكية �لفكرية. كانت �شومان تعرب عن 

�نتقادها للتفاقية بقوة قائلة: »�شوف تك�شب �لهند �لقليل ومتنح �لكثري جد�ً«. وقالت يل: 

»��شمعي، �إن �لتفاقية �لزر�عية هي مبنزلة ت�شديد لدين �لتفاقية �لنووية. و�أنا �أفهم �لأمر 

على هذ� �لنحو متاماً فمن �ل�شهل �أن ندرك ملاذ� حتتاج �شركة مثل مون�شانتو وغريها من 

اأ�ضحاب امل�ضالح الزراعية االأمريكية اإىل الهند. وهنالك مقدار كبري من املعار�ضة للكائنات 

احلية املعدلة وراثياً ]GMOs[ يف �أوروبة، و�إِفريقيَّة و�ليابان. فلمن �شيبيعون هذه �لأ�شياء؟ �إن 

دولة زر�عية عملقة مثل �لهند مهمة جد�ً بالن�شبة �إليهم.

لويزيانا،  امل�ضي�ضيبي،  مي�ضوري،  اركن�ضا�ص،  واليات  يف  املزارعون  قام   ،2006 عام  يف 

تك�شا�س، وكاليفورنيا مبقا�شاة ق�شم علم �ملحا�شيل يف �شركة »باير« Bayer بعدما دخلت 

�شللة معدلة ور�ثياً من �لأرز جرى تطويرها يف خمابر �ل�شركة ومل تتم �ملو�فقة عليها، 

دخلت يف �ل�شل�شلة �لغذ�ئية ولوثت حم�شول �لأرز يف �لوليات �ملتحدة. ويحوي �لأرز �ملعدل 

على نوع من �لربوتني �أطلق عليه ��شم »ليربتي لينك« Liberty Link يتيح له مقاومة املبيدات 

الع�ضبية امل�ضتخدمة يف الق�ضاء على االأع�ضاب ال�ضارة. وبعد اكت�ضاف التلوث، حظرت اليابان 

ا�ضترياد �ضحنات االأرز االأمريكي، وو�ضع االحتاد االأوروبي االأ�ض�ص املطلوبة للفح�ص املخربي 

للتاأكد باأن جميع �ضحنات االأرز القادمة من الواليات املتحدة مل تكن ملوثة. وقد �ضكل هذا 

. ول �أحد يعلم �لتاأثري�ت �ملحتملة على 
)30(

�ضربة كبرية ملنتجي االأرز يف الواليات املتحدة

�ملدى �لبعيد للجينات �ملعدلة للنباتات �أو �حليو�نات �لتي تدخل �ل�شل�شلة �لغذ�ئية.
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وقد �ضاألت �ضومان عن االأ�ضباب التي تدعو احلكومة الهندية اإىل منح الواليات املتحدة 

ر�أ�شماٍل من �ملورثات بهذ� �حلجم �لهائل. ومل ترغب �شومان يف ذكر �أ�شماء، ولكنها �أبلغتني 

�رتباطات مبا�شرة بهذ� �لأمر« و�ل�شركات �لأمريكية  �ملتنفذين »لديهم  �لقر�ر  �أن �شّناع 

لي�ضت هي الوحيدة املف�ضلة. ف�ضركة »�ضنجينتا« Syngenta ال�ضوي�ضرية العمالقة املخت�ضة 

بالتكنولوجيا �حليوية، مثًل، تعمل مع موؤ�ش�شة »ڤا�شانتد�د« Vasantdada الإنتاج ال�ضكر يف 

پيون بولية مهار��شرت�، يف مو�شوع ق�شب �ل�شكر �ملعدل ور�ثياً. وقالت يل �شومان ب�شكل 

عام: »لقد كانت هناك قناعة كبرية على �أعلى م�شتوى يف �حلكومة �لهندية بق�شية �لكائنات 

الع�ضوية املعدلة وراثياً.

وتابعت قائلة: »كان هذ� مهياأ ب�شورة ذكية جد�ً عن طريق ربطه بالثورة �خل�شر�ء«. 

فالثورة �خل�شر�ء بالن�شبة للهنود، هي �لتي �أعطتنا �شيادتنا، وجعلتنا مكتفني ذ�تياً، لذ� فاإن 

�للجوء �إىل �لربط ما بني هذه �لتفاقية بتلك عن طريق ت�شميتها »ثورة خ�شر�ء ثانية« هو 

�أمر حكيم وذكي جد�ً. ولكن هذ� ل ي�شبه �لثورة �خل�شر�ء يف �شيء. فكل �ملعرفة �لتي ولدتها 

�لثورة �خل�شر�ء كانت معرفة عامة. و�شتكون هذه كلها معرفة خا�شة. وهي تتعلق بحقوق 

�مللكية �لفكرية و�ل�شركات �لحتكارية �لتي تقوم بتو�شيع حدود ما متلكه«.

ثورة دائمة اخل�ضرة

من اأجل حتديث زراعي م�ضتدام

يطرح �لدكتور �م. ��س �شو�ميناثان، وهو نظري نورمان بورلوغ �لهندي، �شيا�شة عملية 

خمتلفة عن تلك �لتي تدعمها �ل�شركات �لزر�عية �لأمريكية. و�لدكتور �شو�ميناثان، وهو 

باأن ثورة »دائمة  »م�ضت�ضار فخري« للجانب الهندي يف جمل�ص »مبادرة املعرفة«، مقتنع 

�خل�شرة« م�شتد�مة باإمكانها �أن تنقذ �لزر�عة �لهندية، وعلى نطاق �أو�شع، �ملجتمع �لهندي. 

وتعرف موؤ�ض�ضته »موؤ�ض�ضة ام. ا�ص �ضواميناثان« للبحوث اأو )MSSRF( بتاأكيدها على نهج 

. وب�ضفته رئي�ضاً للهيئة 
)31(

ت�ضاركي من االأ�ضفل اإىل االأعلى ي�ضع االأ�ضخا�ص قبل التكنولوجيا«

�لوطنية �لهندية للمز�رعني، �أعلن �لدكتور �شو�ميناثان يف �ملوؤمتر �لعلمي �لثالث و�لت�شعني 
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�لذي عقد يف �لعام �ملا�شي يف �لهند« �أن �لأمر ل يتعلق فقط بزيادة �لغلل و�إمنا �أي�شاً 

.
)32(

بزيادة �لإنتاجية من دون �لت�شبب يف �إحلاق �شرر �جتماعي �أو بيئي«

ويهدف عمل الدكتور �ضواميناثان ب�ضكل اأ�ضا�ضي، اإىل اتباع طريق يف املنت�ضف، اتباع 

اجتاه للزراعة الهندية لي�ص هو بالنموذج الذي تتبعه ال�ضركات التجارية االأمريكية وال هو 

عودة اإىل اأ�ضاليب الزراعة التقليدية ال�ضرفة، التي ال ميكنها بب�ضاطة اأن تفي باحلاجات 

�شو�ء تلك �لتي يتطلبها �ملز�رعون �أو �ل�شكان �حل�شر يف �لهند �لذين يتز�يد عددهم على نحو 

�شريع. وهو لي�س، على �شبيل �ملثال، معار�شاً باملطلق للنباتات �ملعدلة ور�ثياً. �إل �أنه يعتقد �أن 

الهند حتتاج اإليها وت�ضتحق اإن�ضاء هيئة تنظيمية للتكنولوجيا احليوية الزراعية ميكن لعامة 

�لنا�س �أن تثق بها. وهو ملتزم �أي�شاً بو�شع �ل�شالح �لعام، و�لأمن �لغذ�ئي للمز�رعني فوق 

كل �لعتبار�ت �لأخرى، بو�شفهما ي�شكلن حجر �لأ�شا�س لربنامج وطني للأمن �لغذ�ئي 

للجميع. كما �أنه يرغب يف روؤية �ملز�رعني يبيعون �لفائ�س من �إِنتاجهم فقط، و�أن يجعلو� 

هذ� �لفائ�س متاحاً يف نظام عام للتوزيع. وهو يريد �أن يثقف �ملز�رعني، و�أن يجعلهم يتعلمون 

القراءة والكتابة، واأن يعرفوا كيفية التعامل مع التكنولوجيا حتى يح�ضلوا على املعلومات 

ذاتها والو�ضائل ذاتها التي حت�ضل عليها املوؤ�ض�ضات التجارية الزراعية الكبرية.

و�لدكتور �شو�ميناثان، وقد �نح�شرت جبهته �لآن فوق �لإطار �ملعدين لنظارته بعد ت�شاقط 

�ضعره، مدرك ب�ضكل قاطع لالأمور العر�ضة للخطر يف هذه اللحظة احلرجة. وهو يعتقد اأنه 

ل بد من حتطيم »�لتمييز �لعن�شري �لتكنولوجي«، �لذي يحول يف �لو�قع دون و�شول ثورة 

تكنولوجيا �ملعلومات �إىل �لفقر�ء، ويحجبها عنهم. كذلك فاإن �حل�شول على �لتكنولوجيا 

يجب اأن يكون دميقراطياً ومن�ضفاً، وهو ي�ضجع االأ�ضاليب الزراعية التي تكون مقبولة بالن�ضبة 

لبيئة طبيعية جرى ا�ضتنزافها �ضابقاً اإىل حد االإنهاك. وبالتعاون مع برنامج االأمم املتحدة 

�لإمنائي )UNDP( قامت موؤ�ش�شته باإطلق مبادرة »�لقرى �حليوية« يف عام 2000. واأو�ضح 

قائلً: »تعني �لقرى �حليوية قرية حتتل فيها �لتنمية �لب�شرية مكانة رفيعة. وهي ت�شكل بذلك 

م�ضطلحاً للتنمية التي تركز على الب�ضر. وقد اأطلق اأي�ضاً م�ضروعاً الإن�ضاء م�ضرف �ضعبي 

لتطوير خطط متويل �لقرو�س �ل�شغرية وغريها من �لو�شائل �ملالية �ملفيدة للفقر�ء من 
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�ضكان االأرياف. والدكتور �ضواميناثان ملتزم بالتعامل مع »التحديات املزدوجة للق�ضاء على 

.
)33(

الفقر واملحافظة على املوارد الطبيعية«

�شحيح  �ملز�رعون على هطل  يعتمد  ڤيد�ربها حيث  �ملناطق �جلافة مثل منطقة  ويف 

التقليدية  رعاية حما�ضيل احلبوب  �ضواميناثان  الدكتور  يوؤيد  يكفي،  يكاد  لالأمطار ال 

�ملوجودة يف عائلة نبات �لدخن �لذي يعطي حم�شوًل و�فر�ً من �حلبوب �ل�شغرية و�مللئمة 

للمناخ �ملحلي و�أو�شاع �لرتبة، مثل ذرة �ل�شرغوم وحبة �لدخن �للتني كان يزرعهما ماهيديو 

يوكي�شان بينجاركار و�أفر�د �لأ�شر �لآخرين �لباقني على قيد �حلياة �لذين �لتقيتهم، وبع�س 

اأهايل املزارعني الذين كانوا قد اأقدموا على االنتحار. وبينما تعطى االتفاقية الزراعية بني 

الهند والواليات املتحدة اأهمية بارزة »ل�ضمان دور اأ�ضا�ضي للقطاع اخلا�ص« ي�ضدد الدكتور 

�شو�ميناثان على �أن »�خل�شخ�شة �ملتز�يدة للغذ�ء و�أنظمة �ل�شلمة �ملائية تقود منذ �لآن �إىل 

 والدكتور �ضواميناثان �ضخ�ضية لها احرتامها يف ميدان 
)34(

�ضفقة اجتماعية غري مت�ضاوية«

الزراعة يف الهند، وياأمل املرء باأنه �ضوف ي�ضتمر يف التاأثري يف ال�ضيا�ضة الزراعية الهندية. 

�إن روؤيته �ل�شمولية ومعرفته �ملتعمقة بالزر�عة يف بلده متتلك �لإمكانية لإطلق ثورة لزر�عة 

من�ضفة م�ضتدامة ومهمة بالن�ضبة مل�ضتقبل الهند.

اأك�ضاك االإنرتنت

ي�ضكل االإنتاج الزراعي )24( باملئة فقط من حجم �لقت�شاد �لهندي، غري �أن زهاء )850( 

مليون �شخ�س يعتمدون على �لزر�عة من �أجل �لبقاء. ويعي�س خم�شة وع�شرون باملئة من 

هوؤالء، )212.5( مليون �شخ�س حتت خط �لفقر، مبد�خيل تبلغ دولر�ً و�حد�ً �أو �أقل يف �ليوم. 

وتوؤدي �مل�شتويات �ملتدنية من �لتعليم و�ل�شحة، وغري �مل�شتقرة �أي�شاً، �إىل تثبيط مقدرتهم 

على �إدر�ك طاقاتهم �لب�شرية �لكامنة. وقد �زد�د �لإنتاج �لزر�عي يف �لهند بن�شبة ترت�وح ما 

بني )1.5( و)3.2( باملئة فقط مقارنة باملعدل القومي املت�ضارع للنمو البالغ )8( باملئة. ولتحقيق 

ن�ضبة النمو ال�ضنوي املقررة والبالغة )10( باملئة، فاإن احلكومة الهندية متحم�ضة لرفع ن�ضبة 

النمو الزراعي اإىل )4( باملئة. اإال اأن ال�ضيا�ضات التي تدعمها احلكومة من اأجل حتقيق زيادة 

�ضريعة يف النمو عرب ت�ضجيع البيع بالتجزئة وعرب املحا�ضيل النقدية املوجهة نحو الت�ضدير 
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�لتي يتم �إنتاجها �شمن خطط زر�عية و��شعة �لنطاق، جتازف باإحلاق �شرر �جتماعي وبيئي 

.
)35(

خطري بالريف �لهندي«

ويف حني حت�شنت �لغلل ب�شكل جذري منذ �لأيام �لتي �شبقت �لثورة �خل�شر�ء، فاإن 

املنظومة الزراعية تبدو عليها عالمات االإجهاد. فقد كان النق�ص يف حم�ضول الهند من 

�لقمح يف �لعام �ملا�شي، ناجماً يف جزء منه عن غلل ر�كدة؛ ويعود �ل�شبب يف ذلك جزئياً 

اإىل ال�ضركات اخلا�ضة التي تنه�ص القمح الذي عادة ما تبيعه احلكومة من اأجل املخزون 

�لحتياطي. وتظل غلل �ملحا�شيل �لغذ�ئية �لأ�شا�شية مثل فول �ل�شويا �أقل جد�ً من تلك 

التي تنتجها الربازيل. ولدى الهند اأكرب عدد من االأرا�ضي التي يجري حرثها ورعايتها، 

من �أية دولة على وجه �لأر�س، ومناخها يرت�وح ما بني معتدل �إىل ��شتو�ئي. ومتتلك �لبلد 

�لإمكانية لت�شبح �إحدى �أوىل �ملناطق �لغنية مبحا�شيل �حلبوب و�لفاكهة و�خل�شر�و�ت 

مقدرات  وبناء  الهندية  الزراعة  تطوير  يف  التحدي  ويكمن  العامل.  يف  للت�ضدير  املعدة 

�ملعي�شي  �أمنهم �لغذ�ئي، وحت�شني رزقهم  �ملز�رعني ل�شمان  �لكبرية من �شغار  ح�شودها 

وزيادة قدرتهم �ل�شر�ئية.

زراعية  �ضركة  وهي   ،ITC »�آي.تي.�شي«  للتبغ  �ملحدودة  �لهندية  �ل�شركة  عمدت  وقد 

عملقة �إىل تنفيذ �إ�شرت�تيجية خطة ثورية لربط �ملز�رعني بالأ�شو�ق بطريقة توؤدي �إىل 

 )ITC( متكني و�إثر�ء �ملز�رع، وحت�شني �لإِنتاج �لزر�عي ونوعيته وزيادة �لأرباح وح�شة �شركة

من �ل�شوق. وت�شتخدم هذه �خلطة تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت �أو برناجماً يعتمد على 

تقنية االت�ضاالت الدولية، وذلك لتفعيل االإفادة من هذه القوة الرئي�ضة املحركة لالزدهار 

 وت�ضكل �ضركة )ITC( �أحد �أف�شل �لأمثلة عما �كت�شفت �أنها فل�شفة 
)36(

االقت�ضادي للهند.

تت�شارك يف تبنيها على نطاق و��شع، �ل�شركات �لتجارية �لهندية بتحقيق �لنجاح عن طريق 

.
)37(

�لقيام بالعمل �ملفيد �أو تطبيق فل�شفة »زيادة قيمة حملة �لأ�شهم عرب خدمة �ملجتمع«

وتتاألف اخلطة من اإن�ضاء اأك�ضاك عبارة عن مراكز معلومات ت�ضتخدم احلا�ضوب ال�ضخ�ضي، 

مع �إتاحة �لفر�شة للدخول �إىل �شبكة �لإنرتنت. وت�شمي �ل�شركة هذه �لأك�شاك »�أي - ت�شوبالز« 

Choupals- e. اأو االأك�ضاك االإلكرتونية وقد اأقامت ال�ضركة هذه االأك�ضاك يف قرى تقع على 

بعد )1.5( كيلو مرت �ضرياً على االأقدام من املزارع التي ت�ضتهدفها اخلطة، اأو ك�ضك واحد لكل 
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جتمع من خم�س قرى. ويد�ر كل e- Choupal بو�ضاطة اأحد ال�ضكان املحليني املقيمني يف 

 ،sanchalak وي�ضمى �ضانت�ضاالك )ITC( القرية، الذي يتلقى تدريبه على يد فنيني يف �ضركة

ويو�شع جهاز �حلا�شوب يف منزله. وتت�شل مر�كز �أك�شاك �لإنرتنت مبحاور �أو مر�كز رئي�شة 

تقع على بعد خم�شة وع�شرين �إىل ثلثني كيلو مرت�ً من �ملز�رع �مل�شتهدفة - �مل�شافة نف�شها 

�لتي يقطعونها عادة للو�شول �إىل �لأ�شو�ق- �لتي تتمو�شع يف مباٍن �أقامتها )ITC(. وتعمل هذه 

�ملحاور كنقاط جتميع ملحا�شيل �ملز�رعني، وكذلك كمحطات يختارون منها ما يحتاجونه من 

�مل�شتلزمات �لزر�عية، مثل �لأ�شمدة و�لبذور. وهي تد�ر من قبل و�شطاء حمليني تختارهم 

 .Samyojaks »ال�ضركة كوكالء م�ضرتيات مدربني يعملون اأي�ضاً بائعني وي�ضمون »�ضاميوجاك�ص

وتت�ضل املحاور الرئي�ضة بدورها، ب�ضبكة من ال�ضركات ال�ضاعية ل�ضراء منتجات املزارع اأو بيع 

م�شتلزمات زر�عية للمز�رعني؛ وت�شتحوذ �شركة )ITC( نف�ضها على جزء كبري من االإنتاج الذي 

متد به فرعها �ملتطور �ملخت�س بالأغذية �مل�شّنعة، وتقوم �ل�شركة �أي�شاً بتو�شيع �خلدمات 

التي تقدمها يف حماورها لت�ضمل ت�ضليف االأموال، التاأمني، الغاز امل�ضتخدم يف مواقد الطهي 

وغريها من �ملنتجات �لتي رمبا يرغب �ملز�رعون يف �شر�ئها.

ويقدم »ك�شك �لإنرتنت« معلومات حول �لأ�شعار �ملتد�ولة يف �ل�شوق بالن�شبة لل�شلع �لزر�عية 

االأ�ضا�ضية، ويتيح االطالع على اأف�ضل االأ�ضاليب والعادات املتبعة يف الزراعة. وهو ال يتقا�ضى 

ثمناً مقابل هذه �خلدمات �ملتو�فرة يف �إطار خطة و�عية مو�شوعة ل�شتقطاب م�شاركة و��شعة 

من جانب �ملز�رعني. وباإمكان )�ل�شانت�شالك( �أي�شاًَ �أن يجمع عينات �لرتبة –هناك برنامج 

تعليمي م�ضور على جهاز احلا�ضوب ير�ضد املزارع اإىل كيفية القيام بهذه العملية– واأن يقوم 

بتحليلها عن طريق خبري �لإر�شاد �لزر�عي، ومن ثم بناًء على هذه �لنتائج، يو�شي باإجر�ء 

التعديالت الالزمة لتح�ضني اإنتاجية الرتبة. ويقدم الـ e-choupal اأي�ضاً معلومات عن متابعة 

�أحو�ل �لطق�س، حتى يتمكن �ملز�رعون من �ختيار �لوقت �لأن�شب للزر�عة، و�إ�شافة �لأ�شمدة، 

يبيع حم�شوله  �أن  �ملز�رع  �ختيار  �لطفيلية يف حما�شيلهم. ويف حال  �ملبيد�ت  و��شتخد�م 

ل�ضركة ITC، فاإنه ُيعطى مقابله �شعر�ً يكفله له �ل�شانت�شالك �ملوجود يف �لقرية. وعندما ي�شلم 

�ملح�شول �إىل �ملركز �لرئي�س يقوم �لـ »�ل�شاميوجاك« بوزن وفح�س وتقدير جودة �ملنتج، ثم 

يدفع �لنقود للمز�رع على �لفور، وفقاً ل�شعر �ل�شوق �ملو�شح و�ملكفول �شابقاً. وبا�شتطاعة 
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�ملز�رعني �أي�شاً �أن يختارو� بيع حم�شولهم عند »�ملانديز« �لـ Mandis �أو �لأ�شو�ق �ملركزية 

للمنتجات الغذائية القائمة يف كل اأنحاء الهند، وحيث تقوم احلكومة والوكالء امل�ضتقلون 

باختيار م�شرتياتهم من �ملحا�شيل. غري �أن �ملز�رع لن يعرف متاماً مقد�ر �ملبلغ �لذي �شيتم 

دفعه له، �إل بعد �أن يكون قد نقل منتجاته. كما �أنه لن يت�شلم �ملبلغ كامًل، ومن �لأرجح �أنه 

 )ITC( ضيجب عليه العودة عدة مرات لتح�ضيل نقوده كاملة. وتراهن ال�ضركة الهندية للتبغ�

باأنه بينما يظل اخليار للمزارع فاإنه �ضوف يختار اأن يبيع حم�ضوله لل�ضركة ذاتها.

وقد توجهت اإىل مقر امل�ضروعات التجارية الدولية ل�ضركة )ITC( يف �ضيكاندر اأباد )تقع 

عرب النهر يف اجلانب املقابل ملدينة حيدر اأباد( للتحدث مع �ضيڤ �ضيڤاكومار املدير التنفيذي 

للفرع واأحد مبتكري م�ضروع »اأك�ضاك االإنرتنت«. واأثار اهتمامي التزام ال�ضركة باملحافظة 

على ملكية �ملز�رع لأر�شه وخيار�ته يف �حلياة. ومثله مثل �لكثريين جد�ً من خرية �ملديرين 

التنفيذيني يف حقل االأعمال التجارية، فاإن ال�ضيد �ضيڤاكومار �ضخ�ص ب�ضيط، متوا�ضع، دقيق 

جداً يف عمله، ومتحم�ص جداً للعمل يف �ضبيل و�ضع ت�ضور وا�ضح لتح�ضني حياة الفقراء يف 

الهند، عرب اعتماد اأ�ضاليب اأف�ضل على ال�ضعيد املهني. كان ال�ضيد �ضيڤاكومار وهو متو�ضط 

�لقامة، ذو مظهر جدي، يرتدي قمي�شاً ذ� كم ق�شري مفتوحاً عند �لرقبة وبنطاًل �أ�شود؛ 

ودار بيننا حديث يف مكتبه، الذي يقع عند الطرف اخللفي للمبنى، يف يوم م�ضم�ص. وقد 

اأبلغني اأن التزام ال�ضركة باملحافظة على عن�ضر اخليار احلر واحرتام ملكية املزارع الأر�ضه 

ولعمله، كان اأمراً جوهرياً لفل�ضفة العمل التي تتبناها �ضركة )ITC( »وتقوم مناذجنا وبناًء 

على تخطيط معّد �شلفاً برت�شيخ �لعتقاد باأننا ن�شتطيع �أن نحقق �لنجاح فقط �إذ� ما قمنا 

بعمل مفيد، و�أننا نقوم بعمل مفيد عندما نحقق �لنجاح. وهذ� منوذج هندي خا�س يقدم 

�شيئاً فريد�ً من نوعه، �شيئاً مبقدورنا �أن نفعله ب�شكل ناجح جد�ً يف قارة �إفريقية �أو يف �أجز�ء 

�أن يقدم �شيئاً لأمريكة �ل�شمالية.« و�ل�شيد  �أخرى من قارة �آ�شية، غري �أن باإمكانه �أي�شاً 

 )ITC( ضيڤاكومار على قناعة باأن املحافظة على حرية املزارع ووكالته الزراعية »تدفع �ضركة�

اإىل اأن تكون اأكرث قدرة على التناف�ص باعتبار اأن علينا اأن نعر�ص على املزارعني �ضفقة مغرية 

�أكرث بالن�شبة �إليهم وتتيح للمز�رع �أن يحتفظ بكر�مته«.
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ولي�شت كل �ل�شركات �ملتعجلة على �ل�شتثمار يف �ملجال �لزر�عي ترى �لأمور على هذ� 

النحو. فقد �ضعى �ضانيل بهارتي ميتال الذي جمع ثروته من عمله يف جمال االت�ضاالت 

�ل�شلكية و�لل�شلكية، �إىل �للتحاق بركب �مل�شروعات �لزر�عية �لناجحة، وهو يف �شبيله �إىل 

تاأ�ضي�ص �ضركة جتارية زراعية، توجه عملياتها نحو الت�ضدير ا�ضمها »بهارتي فيلدفري�ص« 

Bharti Field Fresh. وقامت �ل�شركة با�شتئجار خم�شة �آلف فد�ن يف �إقليم �لبنجاب لهذ� 

الغر�ص، وهي تتعاون مع �ضركة »روت�ضيلد غروب« ل�ضحن الفاكهة واخل�ضراوات الطازجة 

اإىل حمال ال�ضوبر ماركت يف اململكة املتحدة. وباإمكان املزارعني الذين جلوؤوا اإىل تاأجري 

�أر��شيهم �أن يعملو� فيها بو�شفهم عماًل، �إذ� ما �أر�دو� ك�شب دخل �إ�شايف. ويزعم بهار�تي 

�أن هذ� �شوف يوؤدي �إىل حت�شني �شبل �لعي�س، �إل �أن هناك خماوف باأنه حاملا يتم تاأ�شي�س 

�ملنظومة، �شيجري جلب عمال من �ملهاجرين يتلقون �أجور�ً �أقل، و�شيجري بالآتي �شرف 

املالكني ال�ضرعيني لالأر�ص من العمل. و�ضرح نائب رئي�ص ال�ضركة راكي�ص ميتال يف حديث 

ل�ضحيفة »انرتنا�ضنال هريالد تريبيون« International Herald Tribune اأنه يعتقد اأن هذه 

الفر�ضة التي تتيحها الزراعة هي اأكرب من الفر�ص التي تتيحها و�ضائل االت�ضاالت ال�ضلكية 

.
)38(

والال�ضلكية، التي هي اأكرب من فر�ص تكنولوجيا املعلومات 

وُيخ�ضى اأن تفقد الهند اكتفاءها الذاتي من الغذاء لالأبد، بينما ينتقل املزارعون »من 

تنمية منتجاتهم �لرئي�شة كالقمح �إىل تنمية حما�شيٍل �أ�شعارها �أعلى منه مثل �لبامية و�لب�شل 

املانغا والتوابل والقريد�ص و�ضاي دارجيلينغ واأرز ب�ضمتي ذي احلبة الطويلة، الكاجيو واحلليب 

وحلوم �جلامو�س« �أما �ملحا�شيل �لتي تزرع ف�شوف تفر�شها �أذو�ق �مل�شتهلكني �لأوروبيني 

و�لأجانب �لآخرين، ولي�شت �لأ�شو�ق �ملحلية �أو �حلاجات �لغذ�ئية �لوطنية. وقد �ختارت 

ال�ضركة الزراعية العمالقة »Pepsico« الهند لتكون مركزاً للمنتجات الزراعية بالن�ضبة لقارة 

�آ�شية، حيث تقوم على �شبيل �ملثال بت�شدير حملول ع�شري �لربتقال �ملركز �لذي يتم �إنتاجه 

.
)39(

يف �لهند �إىل �لأ�شو�ق �لآ�شيوية �لأخرى

اإن عملية حتويل االقت�ضاد الزراعي للهند اإىل اقت�ضاد موجه نحو الت�ضدير يكون ذا 

قيمة عالية فيعمل على ��شتخد�م �شل�شلة �ملطاعم �خلارجية �جلديدة جللب �لإنتاج �لطازج 

وب�شرعة �إىل �أ�شو�ق �ملدن و�ملطار�ت، حيث ت�شتطيع طائر�ت �ل�شحن �إي�شالها �إىل �لأ�شو�ق 
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االأجنبية، �ضوف توؤدي دون ريب اإىل اإحداث حتول يف الزراعة الهندية واإيجاد ثروة جديدة. 

وكان امل�ضرف الهولندي »رابوبانك« Rabobank قد اأ�ضدر تقريراً عام 2005، ل�ضالح وزارة 

ال�ضناعات الغذائية التحويلية يف الهند نوه فيه »باأن الهند �ضوف ت�ضاعف ح�ضتها من 

الغذاء العاملي وال�ضادرات الزراعية من )1.5( باملئة اإىل 3 باملئة يف ال�ضنوات الع�ضر القادمة 

مع ارتفاع قيمة ال�ضادرات ب�ضكل �ضريع اإىل )30( مليار دوالر بحلول عام )2015(، بعدما بلغت 

. ولكن لي�ص من الوا�ضح اإىل اأي حد �ضوف يقوم املزارعون 
)8( مليار دوالر يف عام 2003)40(

املعدمون يف الهند بامل�ضاركة يف هذه الرثوة. ويف حني ترتفع اأ�ضعار املنتجات االأ�ضا�ضية يف 

�ل�شوق �لد�خلية للهند، فاإن �ملليني من �لفقر�ء يف �لبلد يو�جهون، وب�شورة متز�يدة خطر 

�ضوء التغذية اأو املجاعة.

هناك �لكثري من �لأخذ و�لرد �لقائم حول م�شاألة هدر �ملو�د �لغذ�ئية يف �لهند، لأنها 

تفتقر �إىل �شل�شلة خارجية لنقل �لفاكهة و�خل�شر�و�ت �لطازجة ب�شكل �شريع �إىل �أ�شو�ق 

�ملدن و�لأ�شو�ق �لأجنبية. ويفرت�س هذ� �لنقا�س �أن هناك م�شتهلكني من �ملدن ومن �لأجانب 

فقط ي�ضتهلكون االأغذية الهندية. وقد نفى ال�ضيد �ضيڤاكومار وجود اأي هدر، واأكد يل اأنه 

»على �مل�شتوى �لكلي، ي�شتمر �لنا�س يف �حلديث عما ن�شبته خم�شة وع�شرون �إىل ثلثني باملئة 

من الهدر، ولكن الهدر يطال كمية قليلة جداً من الغذاء. واحلا�ضل هو عبارة عن تراجع 

يف قيمة �ل�شلع. ف�شعر �ملنتج يف حمل �ل�شوبر ماركت يبلغ مئة روپية يف �ل�شباح، و�شبعني 

يف منت�شف �ليوم، وثلثني يف نهاية �ليوم. و�إذ� ما كان كل �شيء �شيباع مبئة روپية، فماذ� 

يحدث للذي ي�شرتي مببلغ ثلثني روپية؟ لدينا طبقة متو�شطة �آخذة يف �لنمو تف�شل �إنفاق 

مئة روپية �إذ� ما كانت �جلودة متو�فرة، لذ� فاإن هناك خ�شارة يف ثمن �ل�شلع �لتي تباع مببلغ 

ثلثني روپية، �إل �أنه لي�س هناك �أي هدر من هذ� �لقبيل«.

وما مل يكن با�ضتطاعة ال�ضركات اأن تلتزم بنوعية املفهوم امل�ضتند اإىل عالقة الربح االأكيد 

املتبادل اأو الفائدة املتبادلة بينها وبني املزارعني واملعمول به وفق برنامج »اأك�ضاك االإنرتنت« 

الذي و�ضعته �ضركة )ITC(، و�ملنطلق من كون �لنا�س هم م�شدر �ل�شتثمار�ت، فاإن هناك خطر�ً 

حقيقياً يهدد بنهب القطاع الزراعي الوا�ضع يف الهند ل�ضالح حتقيق االأرباح لل�ضركات املتنفذة 

�لتي تركز على عملية �لت�شدير وعلى عملية �لإنتاج، من �أجل تلبية �ملتطلبات �ملتز�يدة ل�شوق 
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�لإير�د�ت �لأعلى �لنا�شئة يف �لهند. و�شريغم �ملز�رعون �مل�شتقلون على �لتخلي عن �إنتاجهم 

لأ�شحاب �ل�شركات، ويجربون على �لعمل لديهم مبوجب عقود يف �لأر�س، �لتي كانو� يتولون 

اإدارتها �ضابقاً. واإذا ماحدث ذلك، فاإن مزارعي الهند يف القرن احلادي والع�ضرين �ضوف 

اجون �لهنود يف �لقرن  يجدون �أنف�شهم يف و�شع لي�س بعيد�ً عن �لو�شع �لذي كان عليه �لن�شَّ

�لثامن ع�شر عندما �شلبت �شركة �لهند �ل�شرقية منهم قوتهم كمنتجني م�شتقلني، وحولتهم 

�إىل عمال بالقطعة، يعملون يف جتهيز �ملنتجات ل�شوق �لرفاهية �لأوروبية، وهم يوؤ�ش�شون يف 

الواقع ومرة ثانية، لقيام اإمرباطورية جتارية على ح�ضاب اجلماهري الهندية املعدمة.

ويعتقد �ضيڤاكومار امل�ضوؤول يف �ضركة )ITC(: �أن �لهند متنوعة جد�ً ودميقر�طية جد�ً 

بالن�ضبة لهذا النوع من النموذج اال�ضتغاليل، مما يجعل من جناحه اأمراً �ضعباً. و�ضتحول 

تركيبة �لدميقر�طية �لهندية وم�شتوى �لختلف يف �خلو��س، يف �لنهاية، دون حتويل 

الزراعة الهندية اإىل منظومة زراعية �ضناعية وفق النمط االأمريكي. فاملنظومة الهندية 

ت�شتند يف �أ�ش�شها �إىل �آلية متويل �لقرو�س �ل�شغرية و�إىل �مليول �ملحلية. وقد م�شى على 

وجود �ملنتجات �لغذ�ئية ل�شركة »كيلوغ« Kellogg's هنا زهاء ع�ضرين عاماً. وهي ما تزال 

بالكاد حتقق ربحها �لبالغ ع�شرين مليون دولر. كما ��شطرت �شل�شلة مطاعم ماكدونالد 

�إىل تغيري منتجاتها ب�شكل كامل من �أجل �لهند. وهكذ� فاإن هنالك �شابطاً و�حد�ً يتمثل 

يف �لدميقر�طية، و�شابطاً �آخر يتمثل يف متويل �لقرو�س �ل�شغرية، فاملز�رع �لهندي يعمل 

يف ظل �أو�شاع قا�شية جد�ً. وحتتل م�شاألة متويل �لقرو�س �ل�شغرية �أهمية خا�شة يف �لهند، 

لأن �ملز�رع �لهندي �لذي ينتج على نطاق �شيق يعمل �شمن هو�م�س �شئيلة جد�ً، فيكون غري 

م�ضمول بالقرو�ص التقليدية التي تقدمها امل�ضارف الكربى. ويرحب �ضيڤاكومار باحلراك 

الدائر واالهتمام الذي يحظى به القطاع الزراعي يف الهند من جانب الواليات املتحدة يف 

�شورة »مبادرة �ملعرفة«، »لأنها فتحت �لباب للمناق�شة«. وقال وهو ينقر بقلمه على مكتبه: »مل 

جنر �أي نقا�س جدي ب�شاأن �لنموذج �لذي يجب �أن تتبعه �ل�شركة �لتجارية للإنتاج �لزر�عي؛ 

لأنه لي�س هناك من �شركة جتارية هندية للإنتاج �لزر�عي؛ وهناك يف �لوقت نف�شه �لكثري 

من �لعمل �لذي باإمكاننا �لقيام به معاً عرب �لتفاقية �لزر�عية. ونحن با�شتطاعتنا �أن نتعلم 

من �لنهج �لأمريكي وهناك وعي كبري على �جلانب �لهندي ملا هو مو�شع خلف لناحية 
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حقوق �مللكية �لفكرية، ولناحية �لبحوث �لعلمية �جلامعية. ولكْن هناك حلول تو�فقية يف �أي 

مفاو�ضات ثنائية. و�ضيقرر الهنود يف النهاية ما هو االأف�ضل بالن�ضبة للهند«.

ويف غ�شون ذلك يلتزم �ل�شيد �شيڤاكومار بتو�شيع خطة �أك�شاك �لإنرتنت، �لتي و�شعتها 

�ضركة ITC: »نريد �أن نكون موجودين يف مئة �ألف قرية بحلول عام 2010«. وعندما التقيته 

كانت ال�ضركة قد بداأت للتو يف تطبيق برنامج رائد الإتاحة الفر�ص التعليمية للقرويني 

عرب �أك�شاك �لإنرتنت. وقال: �إن �لقرويني �لهنود كانو� تّو�قني للتعلم، ومل تكن هناك فر�س 

تعليمية جيدة يف متناولهم. كما تقوم �شركة ITC با�ضتطالع اإمكانية تنفيذ برامج حمو االأمية 

للكبار جماناً، وبالعمل مع الربنامج الناجح الذي اأعدته �ضركة Tata لال�ضت�ضارات، وكذلك 

�إدر�ج بر�مج تعتمد على �ملنهاج �لدر��شي للمد�ر�س �لثانوية. �إن �لإمكانيات �لتي تنطوي 

عليها خطط مثل خطة �أك�شاك �لإنرتنت لإتاحة �ملدخل �أمام غالبية �ل�شعب �لهندي من �أبناء 

االأرياف ممن يتعر�ضون لالإهمال، للح�ضول على الفر�ص التعليمية، ال�ضحية، والرتفيهية، 

هي بالتاأكيد اإمكانيات هائلة ب�ضكل وا�ضح.

ا�ضتخدام املدينة الإنقاذ البالد

يف عام 1958، ترك جون باي�ضل، وهو اأمريكي من والية كونكتيكت عمله  بو�ضفه بائعاً يف 

خمزن »ما ي�شي« �لكبري �ملتعدد �لأق�شام، وجاء �إىل �لهند بدعوة من موؤ�ش�شة فورد مل�شاعدة 

�جلمهورية �لتي كانت ما ز�لت حديثة �لعهد ن�شبياً على تطوير �شناعتها �لن�شيجية، �لتي 

تعتمد على االأنوال اليدوية. فوقع يف حب ال�ضناعات احلرفية الهندية، واأغرم بامراأة هندية 

تدعى بيمال. واأقام الزوجان منزلهما يف نيودلهي. كان االثنان من املبادرين اإىل طرح عدد 

ر عملها الإحياء احلرف  من �مل�شروعات: فاأ�ش�س جون »فابينديا« »Fabindia« وهي �ضركة ت�ضخِّ

ن فيه �أ�شباب �لرزق للهنود من �أبناء �لقرى. �أما بيمل  �لهندية �لتقليدية يف �لوقت �لذي توؤمِّ

�أو بيم كما ُتعرف عادة، فقد �أ�ش�شت د�ر »بلي هاو�س«، وهي رو�شة �أطفال حديثة تطبق 

ج فيها �لعديد من �ل�شخ�شيات �لهندية �لبارزة. �أفكار�ً و�أ�شاليب مبتكرة يف �لرتبية، وتخرَّ

وعلى مدى �شنو�ت عدة، �أبقى جون باي�شل على �حلجم �ل�شغري لل�شركة، وكان يدير يف 

�لبد�ية خمزناً يبيع نوعاً و�حد�ً من �لب�شائع يف حي »غريرتكايل�س« يف دلهي. ثم تو�شعت 
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�ضركة »فابينديا« بالتدريج. اإىل اأن توفى جون بعد معاناة طويلة مع املر�ص يف عام 1998. 

وتوىل �بنه �لذي رزق به من زو�جه من بيم، �إد�رة �أعمال �ل�شركة )�أما �بنتهما مون�شون فهي 

خمرجة �شينمائية عملت يف فيلمي »عر�س �لرياح �ملو�شمية« و»�لأر�س«(. وبينما ظل �لبن 

ملتزماً بحما�ضة بروؤية والده للدور احليوي، الذي تقوم به ال�ضناعات احلرفية يف املجتمع 

�لهندي و�لثقافة �لهندية، فقد كان يعمل ب�شكل متو��شل على تو�شيع �شركة فابينديا. وكانت 

�شل�شلة متاجر �ل�شركة تفاخر بوجود �أربعة وثلثني خمزناً تابعاً لها يف �لعام �ملا�شي مع 

و�شع خطط لإن�شاء ثلثني �آخرين. وعندما ذهبت �إىل مكاتب �شركة فابينديا يف منطقة 

اوكال ال�ضناعية يف دلهي للقاء ويليام باي�ضل واالطالع على اأمور ال�ضركة، كانت هناك مالكة 

خمزن من مدينة غو�ندونغ يف �ل�شني، وكانت �أعمالها ت�شري ب�شكل مر�ٍس جد�ً، مما جعلها 

تخطط لفتح خمزن �آخر. ومتتلك �شركة فابينديا خمازن يف روما ويف دبي، وهم يخططون 

الفتتاح واحد يف مدينة نيويورك اأو كونكتيت. كما بداأت ال�ضركة باإدارة اأعمالها التجارية على 

االإنرتنت يف عام 2005.

تقع منطقة اوكال ال�ضناعية يف ال�ضواحي اجلنوبية ال�ضرقية ملدينة دلهي بالقرب من نهر 

يامونا. وهي ت�شم مبايَن متتالية من �مل�شانع و�مل�شتودعات �لإ�شمنتية �لعري�شة �ملنخف�شة، 

ومن دون و�جهات �أمامية. ول تبدو مكاتب �شركة فابينديا من �خلارج خمتلفة عن �أي مبنى 

يقع �شمن عدة طبقات وت�شطف  �لد�خل م�شتودع �شخم وعميق  يف �جلو�ر. وهناك يف 

اأو  الباقي كوكالة مركزية  املبنى. ويعمل اجلزء  املكاتب وقاعات االجتماعات على طريف 

كغرفة مقا�شة لتجميع �لب�شائع �لتي ت�شل من كل �أنحاء �لهند حيث يتم بعد ذلك فرزها من 

اأجل �ضحنها اإىل املخازن املختلفة.

ويليام باي�شل رجل طويل �لقامة يف بد�ية �ِشنيِّه �لأربعني، وكان يرتدي قمي�شاً م�شنوعاً 

من ن�شيج حماك بالنول �ليدوي عندما �لتقيته وعقبت على �لفور قائلة: �إنني مل �أكن �رتدي 

و�حد�ً مثله. در�س ويليام يف مدر�شة »لومي�س ت�شايف« Loomis chaffee يف مدينة ويند�ضور 

بوالية كونكتيكيت ويف جامعة وي�ضليان Wesleyan؛ ثم عاد �إىل �لهند. وقبل �لتحاقه بعمل 

االأ�ضرة، عمل ل�ضالح »مركز العلوم والبيئة« وحمطة اإذاعة بي. بي. �ضي. اأما مقدار ما يعرفه 

من معلومات عن �لأنو�ل �ليدوية فهو مماثل ملا يعرفه �أي �شخ�س �آخر يف �لبلد، �أو �أكرث. 
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ويف �أثناء �شريه يف م�شتودعه، �لتقط قطعاً خمتلفة من �لثياب. كانت هناك قم�شان قطنية 

حمبوكة للرجال باللون �لأزرق �لغامق، مع عينات قليلة من �لقم�شان �لن�شائية باللون �لأبي�س 

�ملائل لل�شفرة، وقم�شان طويلة ت�شل �إىل �لركبتني حماكة بنقو�س �أنعم و�أو�شح م�شبوغة 

باالألوان الربتقالية واحلمراء الداكنة. وكانت هناك اأغطية للطاوالت باللون العاجي م�ضنوعة 

من قما�ص املو�ضلني اخلال�ص، ومطوية على ن�ضق مربعات مرتبة. وقد كان باإمكانه اأن يحدد 

مبا�ضرة اأية قرية جاء منها القما�ص.

�إىل مكتب ويليام يف  �أرجاء �شركة »فابينديا«. ودعيت  كان هناك جو عائلي يخيم يف 

�لطابق �لعلوي، لتناول �لغد�ء مع م�شرٍت �شيني، و�أحد �أع�شاء فريق �مل�شممني �لتابع لوليام. 

كان �لطعام من �شنع منزيل ب�شيط ولذيذ؛ ويف �لطابق �لذي يلينا نزوًل كان مديرو �ملخازن 

من جميع اأنحاء الهند متواجدين هناك، يعقدون اجتماعاً وي�ضتمتعون اأي�ضاً  بنوعية الطعام 

نف�شها؛ وقد �ختلط �جلميع بع�شهم ببع�س بحرية. ومما �أثار ده�شتي قلة عدد �لرجال �لذين 

»�إِن معظم  كانو� يف �ملكان. وعندما ��شتف�شرت من ويليام عن هذ� �لأمر لحقاً قال يل: 

مديري خمازننا وكبار �مل�شوؤولني يف �لإد�رة هم من �لن�شاء«.

اأم�ضيت بع�ص الوقت مع اأجنانا باترا التي تراأ�ص الربنامج التدريبي لل�ضركة. وكان قد 

م�ضى على عمل اأجنانا مع �ضركة »فابينديا« زهاء ت�ضع �ضنوات. وهي امراأة لطيفة املع�ضر يف 

�خلم�شينيات من عمرها، وكانت ترتدي قمي�شاً ف�شفا�شاً، و�أعطتني در�شاً خ�شو�شياً موجز�ً 

عن �ل�شركة. كان �أول �شيء �أردت �ل�شوؤ�ل عنه هو �لطعام. فاأو�شحت: »�أن �لطعام كله ياأتي من 

طرف �مر�أة تطبخ خارج بيتها. ونحن نعطيها منتجاتنا �لغذ�ئية �لع�شوية، وهي ت�شتخدمها 

يف عملية �لطهي. وقد طلبنا منها �أن تقوم باإعد�د بع�س و�شفات �لطهي لنا«. مل �أكن �أعلم 

مبو�شوع تنويع �ل�شركة مل�شروعاتها بحيث ت�شمل �لأغذية �لع�شوية. كنا جنل�س يف مكتب �جنانا 

�ملنزوي، وكانت هناك تقارير قدمية، ون�شر�ت تف�شيلية، ووثائق لل�شركة مكد�شة د�خل خز�نة 

معدنية. كانت غرفة �ملكتب م�شيئة م�شرقة، وعملية ب�شكل عام. »بد�أنا خط �إنتاج �لأغذية 

�ملك�شر�ت،�لقهوة  �لأع�شاب،  �لبندق،  �حلبوب،  نبيع  ونحن  تقريباً.  عامني  منذ  �لع�شوية 

و�ل�شاي يف خمازننا حالياً. وتتو�فر �لفاكهة و�خل�شر�و�ت �لطازجة للت�شليم يف دلهي عرب 

موقعنا على �ضبكة االإنرتنت. وقد اأ�ضفنا اإليها االأغذية امل�ضنعة، واالأطعمة املحفوظة، ذاك 
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�لنوع من �لأ�شياء. كما �أننا نقدم و�شفات خمتلفة لإعد�د �ألو�ن �لطعام. ونحن نفكر بفتح 

مقاٍه، ولكننا �إذ� ما فعلنا ذلك فاإننا �شوف نتعاقد مع طرف �آخر لإد�رة �مل�شروع«.

و�شاألت �جنانا عن �لتطور �خلارق �لذي حققته �ل�شركة يف �ل�شنو�ت �لأخرية، فاأجابت 

»ح�شناً، �لكثري من ذلك يعود �إىل ويليام غري �أننا ل نعلن عنه. لقد �آمنا د�ئماً بالكلم �ل�شفهي. 

وتلك هي �لطريقة �لتي تطورنا بها؛ و�أنت تعلمني �أن عملياتنا �لتجارية �لقائمة على �لإنرتنت 

هي دولية كلياً، و�لنا�س يزورون �لهند، ويكت�شفون وجود �شركة »فابينديا«، وهم يرغبون يف �أن 

يتمكنو� من �حل�شول على منتجاتنا عندما يعودون �إىل ديارهم. كذلك ي�شكل �لهنود يف بلد 

�لغرت�ب زبائن د�ئمني �آخرين. ونحن نتلقى طلبات من كل �أنحاء �لعامل«.

وت�ضاءلت عن �ضبب االمتناع عن اللجوء اإىل االإعالنات للدعاية لل�ضركة ف�ضحكت اإجنانا، 

وقالت: »هذ� �لعمل �لتجاري يتعلق مبا هو �أكرث من �لعمل �لتجاري. فقد كانت روؤية و�لد 

ويليام تتمثل يف زيادة �إنتاج �ل�شناعات �حلرفية �إىل �أق�شى حد. وكان مفتوناً ومعجباً بوفرة 

�لت�شاميم و�ملهار�ت �لفنية. و�أر�د �أن يعر�س هذ� �لفن للعامل. وكان يعتقد �أي�شاً �أن �لنا�س 

بحاجة �إىل �أن يكونو� قادرين على �لبقاء يف قر�هم. ور�أى �أنه �إذ� ما كان بالإمكان ت�شليم 

�لنا�س �أعماًل منتظمة ليوؤدوها، و�إذ� ما كان بالإمكان �أن يجنو� رزقهم من هذه �حلرف 

�لتقليدية �أو حتى �إذ� ماكان بالإمكان �إحياء �حلرف �لقدمية، فاإن با�شتطاعتهم �لبقاء يف 

جمتمعاتهم �ملحلية.

�إنني وجدت �ل�شم جذ�باً جد�ً ور�ئعاً،  وماذ� عن ��شم �ل�شركة، فابينديا؟ وقلت لها: 

ف�شحكت ثانية، وقالت: »كلمة فابينديا، تعني fabric ن�ضيج زائد India الهند، وهي تعني 

اأي�ضاً »الهند الرائعة«.

وتوقف ويليام عند مكتب �إجنانا، قائًل: »دعيني �إذن �أُريِك كيف يعمل هذ� �ملكان«. وتوجهنا 

خارجاً عرب �لباب بعيد�ً عن دهليز �ملكتب؛ وقد �شدمت على �لفور باحلر �ملرهق، فامل�شتودع 

يفات �لهو�ء، وكانت �حلر�رة يف �خلارج تبلغ )110( درجات فهرنهايت  مل يكن جمهز�ً مبكِّ

على �لأقل. ومل يبُد على ويليام �لنزعاج، و�أر�ين �شل�شلة من �لأقفا�س ميتد �رتفاعها من 

�لأر�س �إىل �ل�شقف مملوءة بب�شائع خمتلفة. »هنا نقوم بتجميع �لطلبات �خلارجية. نحن 
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نبيع فقط عرب منافذ �لبيع �خلا�شة بنا. وكل و�حد من هذه �لأقفا�س يحتفظ مبا طلبه 

خمزن معني من �أجل بيان موجود�ته وجرده. ثم �أخرج منها �أ�شكاًل خمتلفة من �لقم�شان، 

ومفار�س �لطاولت، و�أغطية �ملخد�ت، وكان يعرف رقم بطاقة �ملوجود�ت �خلا�شة بكل من 

هذه �ل�شلع. و�شاألته عن كيفية �إد�رة عملية �لفرز وتلبية �لطلبات فاأجاب: لدينا عبقري يف 

التكنولوجيا. ال، هذه حقيقة. اإنه يجعلنا نعمل ب�ضورة فاعلة اأكرث من وول- مارت. اإن نظامنا 

ي�ضتطيع اأن يتعامل مع �ضرائط »الباركود« التي تت�ضمن معطيات عن املادة املبيعة وثمنها، 

�أكرث مما ي�شتطيعه جهاز وول مارت. ول بد �أنني بدوت غري م�شدقة، لأنه �أ�شاف قائًل: ل، 

هذه حقيقة.

و�ضاألته عن القطن البلدي. واأبلغته باالأمور املزعجة التي كنت قد �ضاهدتها يف ڤيداربها، 

ومبا قاله يل �جلميع باأنه بينما كان �لقطن �لبلدي متكيفاًً ب�شكل ر�ئع مع ظروف �لزر�عة 

لالأنوال  بالن�ضبة  جداً  ق�ضرياً  كان  تيلته  طول  فاإن  الرتبة،  اأنواع  ومع  اجلافة  املحلية 

�لكهربائية. وغدت ملحمه كئيبة قليًل، وهو يقول: »�إن �لقرويني �لذين نعمل معهم يقومون 

بفرز خيوط �لغزل �لتي ين�شجونها. و�لقطن �لبلدي منا�شب متاماً للأنو�ل �ليدوية. ولو ر�أينا 

�أنه كان علينا �أن نتدخل على م�شتوى �لقر�ر �ملتعلق بالقطن �لبلدي لكنا فعلنا ذلك. وكنا قد 

تدخلنا قبل ثلث �أو �أربع �شنو�ت من �أجل معاجلة مو�شوع �ل�شريبة �ملفرو�شة على �لألب�شة 

�جلاهزة، �لتي �شملت �لأنو�ل �ليدوية. وعدنا �أدر�جنا �إىل مكتبه �لذي كان، وهلل �حلمد 

مزود�ًَ مبكِّيف للهو�ء.

»نحن جمموعة من �لنا�س �لذين ي�شاورهم �لقلق على م�شري �ملنتجات �ل�شناعية للأنو�ل 

�ليدوية وعلى م�شري �لتنمية �لريفية. وقد طرحت �شركة »فابينديا« يف �لأ�شو�ق بطاقة بيان 

موا�ضفات للعالمة احلرفية م�ضابهة لبطاقة بيان موا�ضفات العالمة ال�ضوفية. وهي ت�ضري 

�إىل نوعية �لتقنية �لتي ��شتخدمت يف �إنتاج �لقما�س مثل »حمبوك« �أو »مطبوع« بت�شاميم 

معينة. فالتطور �أمر مثري للهتمام. دعيني �أريِك �شيئاً. و�شحب دفرت �أور�ق قانونية من فوق 

مكتبه، ور�شم يل خمططاً �إي�شاحياً. هذ� هو �ملكان �لذي جند فيه �شناعات يدوية جيدة. 

»كان للر�شم �لبياين جانبان �أحدهما للهند �لريفية، و�لآخر للهند �حل�شرية. وكان كل و�حد 

منهما مق�شماً �إىل ثلث مناطق. فعلى جانب �لهند �لريفية كانت هذه �ملناطق ت�شم حم�شوًل 
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واحداً، حم�ضولني اثنني، وثالثة حما�ضيل، اأما على جانب الهند احل�ضرية فقد كانت هذه 

�ملناطق ت�شم �لتعليم، �لإد�رة، و�لتكنولوجيا. وقال بالن�شبة للهند �لريفية: �إن �أف�شل �حلرف 

كانت توجد يف مناطق املح�ضول الواحد. اأما يف مناطق املح�ضولني فقد كانت نوعية احلرف 

من �لدرجة �لثانية. ومل تكن هناك من حرف يف مناطق �ملحا�شيل �لثلثة، ف�شاألته، ل وقت 

لديهم، �ألي�س كذلك؟ �أجاب »بال�شبط«. ثم قام بتعد�د �أ�شماء بع�س �ملدن �لهندية، و�أردف 

قائًل: �أنت حت�شلني على �شناعات حرفية يف �لأماكن �لتي ل توجد فيها مثل هذه �ملز�يا، يف 

لوكناو، يف اندور، يف �ضيليغوري، يف �ضيلونغ، اأما يف بنغالور؟ كوت�ضني؟ فال جمال للتفكري يف 

املو�ضوع«.

هذ� ل يعني �أن ويليام باي�شل يعار�س تعليم �لقرويني يف �لهند. فقد كان له دور فاعل 

�لنا�س من �حل�شول على  »�إذ� ما متكن  باأنه  ر�د��شتان. وقد جادل  يف متويل مدر�شة يف 

تعليم جيد يف �ملناطق �لريفية، فاإنهم �شوف يبقون فيها«. وكانت �ملدر�شة قد تاأ�ش�شت يف عام 

1992. وهناك �لآن �أربعمئة تلميذ فيها. »وتدفع �لفتيات ن�شف ر�شوم �لتعليم، وهي ر�شوم 

معتدلة جداً. وت�ضتمر الدرا�ضة يف املدر�ضة حتى ال�ضف العا�ضر و�ضت�ضل قريباً اإىل ال�ضف 

�لثاين ع�شر. و�شوف نقوم بفتح مدر�شة ثانية �أي�شاً«. كما �أبلغني �أنهم ��شتخدمو� مو�دَّ حمليًة 

فقط يف بناء �ملدر�شة، وهم يلجوؤون �إىل جتميع �ملياه، وجمع مياه �لأمطار خلف �ل�شدود 

�لرت�بية. و�أعطاين ن�شرة مطبوعة ومف�شلة حتوي معلومات عن �ملدر�شة.

ومبا �أن عمله كله يعتمد على �لأنو�ل �ليدوية �لتي تن�شج �لقطن، فقد �شاألته عن و�شع 

ال�ضنف Bt من القطن والبذور املهند�ضة وراثياً يف مواجهة املئات من االأ�ضناف التقليدية 

�ملحلية و�ملتنوعة. فقال: �إنني �إن�شان عملي ورجل �أعمال، و�أعتقد �أن عليك �أن جتري معادلة 

ب�ضاأن املكان الذي تنفقني فيه كل التكاليف، عندما تقومني بح�ضاب االأرباح. فهناك ثمن 

ا�ضتبدال ع�ضرين  هو  اأ�ضا�ضاً  تفعلينه  ما  اإن  اأهمية.  ذلك  الوراثي، فدعينا نعطي  للتنوع 

جمموعة متنوعة باثنتني لهما حقوق حمفوظة. وهذ� �أ�شبه بو�شع جميع بيو�س بقائك يف 

�ضلة واحدة.

وختم بالقول وهو يبت�شم: »�أنا �أعمل يف جمال �لأنو�ل �ليدوية لأ�شباب عملية �أي�شاً. �إِنها 

جتعلك ت�ضعرين بربودة اأكرث، فالقما�ص يتنف�ص. واأنا اأرتدي فقط ما هو حميك باالأنوال 
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�ليدوية«. وتخيلت خز�نة ملب�شي يف بيتي يف نيويورك.  عندي بالفعل بع�س �لثياب �ملحيكة 

يدوياً بالنول، من �لهند، ولكن  عندي بالتاأكيد �لكثري من �لثياب �لأخرى �أي�شاً، ومن 

املرجح اأن معظمها كان م�ضنوعاً من قطن مهجن اأو من �ضنف القطن Bt. و عندي بع�ص 

�مللب�س �مل�شنَّعة من ن�شيج تركيبي م�شتق من �لنفط. ومل �أكن و�ثقة من طبيعة ن�شيج �مللب�س 

�ل�شوفية. فاأنا مل �أتخل�س من �لأ�شياء غري �ملرغوب فيها يف خز�نة ثيابي بعد، لكنني �ألقيت 

نظرة على مالب�ضي عرب مفهوم جديد.

ويف طريق عودتي اإىل البلدة فكرت يف القرى التي �ضاهدتها يف اجلبال يف و�ضط فرن�ضة 

االأرياف  اأهل  يعزفها  كان  التي  ال�ضعبية  االأحلان  عن  درا�ضة  اأجريت  حيث   ،1980 عام  يف 

�لفرن�شيون على �آلة �لكمان. وتعلمت جمموعة من �ملعزوفات �ملو�شيقية على يد مو�شيقيني 

ماتو� جميعهم �لآن، وهي مو�شيقا كانو� قد تناقلوها معهم غري منقو�شة، من �لقرن �لتا�شع 

ع�شر و�لقرون �لتي �شبقته. و�شهدت �أ�شلوباً من �حلياة مل يعد قائماً. ومعظم تلك �لقرى باتت 

�لآن منتجعات لق�شاء �لعطلت بالن�شبة للعائلت �لهولندية و�لربيطانية، �لتي ��شرتت �ملنازل 

احلجرية القدمية من اأجل حتويلها اإىل بيوت لق�ضاء ال�ضيف فيها. وتابعت روؤية اأحد بيوت 

املزارع القدمية ب�ضقفه الرائع امل�ضنوع من الق�ص، وهو يتفتت اإىل ركام على مدى ال�ضنوات 

�لع�شر �لتي تلت. ومن �شنة �إىل �لأخرى، �نخف�س �شطحه، �لذي ظل دون �إ�شلح، �إىل �لأ�شفل 

تدريجياً حتى تقو�ص باأكمله. وبداأت اجلدران املبنية من احلجارة بالتداعي بعد ذلك.

�ختفى عامل �لفلحني �لكادحني يف فرن�شة، و�ختفت حياة �لقرى، مبا يف ذلك �ملو�شيقا، 

و�لحتفالت، و�حلرف كلها �ختفت يف �أقل من عقد من �لزمن. وقد �شاهدت �لأمر يحدث. 

وحدث هذ� �لنوع نف�شه من �لختفاء �ل�شريع للقرى �لهندية �لتقليدية يف ولية غوجار�ت يف 

. وقد ت�ضاءلت واأنا اأ�ضتمع اإىل ويليام باي�ضل، بعد كل 
)41(

�لهند يف �لثمانينيات من �لقرن �ملا�شي

ما عرفته عن �خلطط �ملو�شوعة لتحديث �لهند، وعن خطط �لت�شنيع �لزر�عي، كم من �لزمن 

ميكن حلياة القرى التي ت�ضكل م�ضدراً للحرف اليدوية التي يرعاها ويليام، اأن تدوم وت�ضتمر. 

وفكرت يف البلدات ال�ضغرية التي كانت ت�ضهد حركة نا�ضطة �ضابقاً يف منطقة و�ضط الغرب 

االأمريكي التي حتولت اإىل بلدات اأ�ضباح هجرها �ضكانها والـ 150,000 مزرعة اأ�ضرية امريكية 

التي ترتاجع �ضنوياً. واملاليني من املزارع التي �ضاعت على مدى ال�ضنوات الع�ضرين املا�ضية.
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لعبت �شركة »فابينديا« ومدة خم�شني عاماً دور�ً يف رعاية ثروة من �لتقاليد �حلرفية 

الهندية، ووفرت للقرويني حياة الئقة مقابل ما اأبدوه من مهارات، ووظفت ال�ضركة اأموالها 

يف تاأمني تعليم جيد بر�شوم متي�شرة لأولد �لقرى، ول �شيما �لفتيات. فاإن كان ويليام على 

�شو�ب، و�إن كان با�شتطاعة �ل�شركة �أن تقوم بذلك �لعمل مدة ع�شرين �شنة �أخرى، فاإن 

�لهند، كما يعرفها ويحبها �لكثريون منا، رمبا لن تو��شل �لبقاء فقط، و�إمنا �شت�شبح �أف�شل. 

واإن كان با�ضتطاعة �ضركة »فابينديا« اأن جتعل املاليني من �ضكان املدن يف الهند، واأوروبة، 

وال�ضني يدركون قيمة االأنوال اليدوية واحلرف اليدوية، فاإن املزيد من �ضكان املدن الكربى، 

من �أمثايل رمبا يلقون نظرة على ما هو معلق يف خز�ئنهم، ويفكرون على �لأقل يف م�شدر 

�لثياب، وما هي �لأ�شياء �لتي تدخل يف �شناعتها.

�ضاألت وليام عن امل�ضروع التجاري الذي تنفذه �ضركة فابينديا الإنتاج االأغذية الع�ضوية. 

قلت له: �إنني �شعرت بالإزعاج ملا علمته ب�شاأن مو�شوع �لتلوث باملبيد�ت �حل�شرية يف �لهند.

فاأجاب: »�إن �حلكومة �لهندية توجد مربر�ت لعملية �لت�شنيع �لزر�عي، لأنها تعتقد �أن 

ذلك �شوف ُيوجد وظائف، و�شوف يف�شح �ملجال �أمام قيام �لكثري من �مل�شروعات �ل�شتثمارية. 

ومع جميء الرثوة اخل�ضراء، ارتفع اإنتاج القمح، وكانت هنالك فجاأة كميات كبرية جداً من 

املياه للري ب�ضبب امل�ضروعات املائية اجلديدة فبدوؤوا يزرعون االأرز يف البنجاب. وكان ذلك 

�شرباً من �جلنون. فقد هبط موؤ�شر �جلدول �لبياين للمياه وتلوثت �لرتبة و�ملياه وب�شورة 

مكثفة، مبادة �لنرت�ت. ونحن حمظوظون بطريقة ما هذه �ملرة، لكوننا متاأخرين جد�ً يف 

دورة �مل�شار )�لنباتي(. و�شيتم �لك�شف عن �لنهج �لغربي باأكمله. و�إذ� ما كان مبقدور �لهند 

�أن ت�شمد مدة ع�شرين �شنة �أخرى، فاإن هذ� �لغزو �لأخري �شينك�شف على حقيقته: جمموعة 

من ال�ضركات املتنفذة القوية التي تبحث عن حتقيق احلد االأق�ضى من االأرباح«.

ويجب على �لهند لكي تثبت �أن ويليام على �شو�ب �أن تخرتع مناذجها �خلا�شة بها، و�أن 

تربهن �أن باإمكان هذه �لنماذج �أن حتقق �لنجاح يف �لهند، ومن َثّم حتملها �إىل �لعامل.



املدن 

�إىل كوكب من �شكان �ملدن. و�ملعروف عن �ملدن �أنها  نحن �آخذون يف �لتحول �شريعاً 

جتتذب ال�ضباب، واملوهوبني، والطموحني. وقد اأدت ثورة و�ضائل االت�ضاالت وتو�ضع ال�ضفر 

بالطائرة �إىل ربط �ملدن �لكربى يف �لعامل بع�شها ببع�س. ويتنقل �أفر�د �لنخبة �ملثقفة من 

خمتلف �لقوميات بني بقاع �لأر�س من دون بذل �أي جهد، من طوكيو �إىل لو�س �أجنلو�س، 

بومباي، و�شنغافورة. وهم يجدون يف هذه �ملدن �أ�شباب �لر�حة نف�شها يف �لفنادق، و�لقنو�ت 

�لإخبارية �لتلفزيونية نف�شها، �لتي تبث طو�ل �أربع وع�شرين �شاعة. هم يجدون ويف �ملباين 

نف�شها �لتي ت�شم حماّلً جتارية رفيعة �مل�شتوى، ماركات عاملية ماألوفة لديهم من حقائب 

�ليد، و�لعطور، و�لثياب، و�لأجهزة �لإلكرتونية. وهم يف �لقاعة �ملخ�ش�شة لركاب درجة 

رجال �لأعمال يف �ملطار، حماطون باأ�شخا�س مثلهم متاماً ممن يقومون بتاأ�شي�س بنيان 

عاملنا الذي يزداد توجهاً نحو العوملة.

كما جتتذب �ملدن �ليائ�شني. فاملليني من فقر�ء �لعامل يرحلون عن �أر��شيهم وخارج 

قر�هم ب�شبب قحط �ملحا�شيل، ويتم �إخلوؤهم عن موطنهم ب�شبب دمج �لأر��شي �لزر�عية 

لإف�شاح �ملجال �أمام عمليات �لت�شنيع �لزر�عي و�مل�شروعات �لإمنائية كال�شدود �لتي تغرق 

�أودية باأكملها، وب�شبب تفاقم �لنز�عات �لعنيفة. وهم يف �ملدن، ين�شمون �إىل �ملليني من 

�ضكان االأحياء ال�ضعبية الفقرية الذين يخو�ضون �ضابقاً �ضراعاً يومياً من اأجل البقاء.

يف عام 1950، ومن بني ما جمموعه )2.5( ملياري ون�ضف املليار ن�ضمة من عدد �ضكان 

العامل، عا�ص )731( مليون �ضخ�ص اأو )29( باملئة منهم يف �ملدن. ويتوقع بحلول عام )2030( 

اأن يبلغ عدد �ضكان كوكب االأر�ص رقماً كبرياً جداً ي�ضل اإىل )8.2( مليارات مع وجود )4.9( 
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. ويف اأثناء ثمانني عاماً �ضتكون ن�ضبة عدد 
)1(

ماليني �ضخ�ص اأو )60( باملئة يعي�ضون يف املدن

االأ�ضخا�ص الذين يقطنون املدن قد بلغت اأكرث من ال�ضعف، و�ضتكون ن�ضبة �ضكان احل�ضر اإىل 

�ضكان الريف قد انقلبت راأ�ضاً على عقب.

ويف �ملدن �لقائمة على �شطح كوكب �لأر�س يت�شادم �لغنى و�لرخاء مع �لعوز و�لفاقة؛ 

ولي�س هناك من مكان ي�شح فيه هذ� �لكلم �أكرث من �لهند. وت�شم �لهند �شبع مدن يبلغ عدد 

�ضكانها اأكرث من )4( مليني ن�شمة، وخم�شاً وثلثني مدينة يبلغ عدد �شكانها �أكرث من مليوٍن 

و�حٍد. وت�شكل مدن �لهند ثاين �أكرب نظام ح�شري يف �لعامل بعد �ل�شني. وهو نظام ح�شري 

يعاين �أزمة. وتعاين مدن �لهند �لإهمال على مدى ع�شر�ت �ل�شنني، و �لف�شاد �مل�شت�شري، 

والبنية التحتية القا�ضرة، والتنمية غري املنتظمة. وقد تقاطر املاليني من املواطنني الهنود 

�لأكرث فقر�ً �إىل مدن �لبلد، حيث يوجدون ومبو�رد �شحيحة، �شبًل للعي�س، وجمتمعات حملية 

تنب�س باحلياة مثل حي دهار�ڤي �ل�شعبي يف بومباي، وهو �أ�شبه بخلية نحل، تعج بال�شناعات 

�ملنزلية، وم�شاكن �شغرية جد�ً، حيث تعي�س �لأُ�شر وتعمل وتلعب بع�شها فوق بع�س، بكل معنى 

الكلمة تقريباً. ول�ضوء احلظ فاإن العديد من هذه املجتمعات هي اأحياء فقرية قذرة، تفتقر 

حتى اإىل التدابري ال�ضحية االأ�ضا�ضية، ف�ضاًل عن اأ�ضباب الراحة. وت�ضنف االأمم املتحدة 

 
.
)2(

)40( باملئة من �شكان �لهند �حل�شريني على �أنهم فقر�ء

يف غ�شون ذلك جتتذب �لطفرة �لقت�شادية للبلد �ملئات من �ل�شركات �لتي متتلك 

م�شالح يف �أكرث من دولة، وتدفع �ل�شركات �لهندية باجتاه بلوغ م�شتويات �أعلى حتى من 

املناف�ضة واالحرتاف. وتتطلب هذه امل�ضروعات التجارية اجلديدة وجود جممعات اأبنية 

مكاتب جديدة واأنيقة، ومرافق للبحوث العلمية والدرا�ضات التنموية جمهزة ب�ضكل جيد، 

ومعامل �شناعية حديثة. ويتطلب وجود �ملوظفني �ملتعلمني فيها، �لذين يتلقون رو�تب 

�ضخية، مدار�ص جيدة، واحل�ضول على العناية الطبية اجليدة، وامل�ضكن املريح. كما تزدهر 

املجمعات التجارية، واجل�ضور العلوية امل�ضتخدمة لتحويل حركة املرور بعيداً عن ازدحام 

�ل�شري يف �ملدن، كما �أنهم يتطلبون وجود مناطق حماطة باأ�شو�ر، حيث ميكن للأغنياء �أن 

يجدوا ق�ضطاً من الراحة بعيداً عن الفو�ضى العمرانية.
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اإعادة اإعمار مدن الهند

لقد بداأت الهند بتنفيذ م�ضروع طموح الإحداث حتول يف مدنها. ففي �ضهر كانون االأول 

من عام )2005(، �أعلن رئي�س �لوزر�ء مامنوهان �شينغ عن بدء تنفيذ برنامج جو�هر لل 

 Jawaharlal Nehru National Urban Renewal( نهرو الوطني لتحديث املناطق احل�ضرية

Mission )JNNURM(، متعهداً بتخ�ضي�ص مبلغ )28( مليار دولر �شمن �شناديق متويل 

وطنية من �أجل �إجر�ء تغيري�ت و��شعة �لنطاق يف �شت وثلثني مدينة هندية. و�شوف يكون 

م�شتقبل �لهند منوطاً بنجاح هذ� �جلهد غري �مل�شبوق. ومن دون وجود مدن فاعلة، فاإن 

حلم �لهند باأن ت�شبح دولة نامية، وند�ً لل�شني، �أوروبة �أو �لوليات �ملتحدة لن يرى �لنور يف 

النهاية. وتعي حكومة الهند هذا االأمر ب�ضدة. فقد اأكد رئي�ص الوزراء يف الكلمة االفتتاحية 

الإعالن بدء تنفيذ الربنامج الوطني لتحديث املناطق احل�ضرية، اإن الرتكيز يف عملية اإعادة 

 وما زال من غري 
)3(

تاأهيل �ملدن �لهندية يجب �أن ين�شبَّ على حاجات �لفقر�ء يف �ملدن.

املوؤكد ما اإذا كانت الهند �ضوف حتقق هذه الروؤية ال�ضاملة الإحداث نقلة نوعية يف مدن 

�لبلد. غري �أنه �إذ� كان مبقدور �لهند �أن تو�جه هذ� �لتحدي، فاإنها �شتحقق �شيئاً مل يكن 

مبقدور �أي نظام دميقر�طي �آخر �أن يحققه: �إن�شاء مدن كربى يجري فيها نفي �لفقر�ء 

اإىل اأطرافها النائية، باإمكان ال�ضكان ممن ميتلكون كل الو�ضائل االقت�ضادية اأن يعي�ضوا 

حياة لئقة بو�شفهم مو�طنني م�شاركني بالكامل يف �ملجتمع. ومتتلك مدن �لهند �لإمكانية 

لت�شبح �لقدوة للعو��شم �لآخذة بالزدهار ب�شرعة يف �أماكن �أخرى من �لعامل �لنامي. وقد 

تعطي اأي�ضاً درو�ضاً للعامل ال�ضناعي حيث تكون عادة ما ي�ضفر تهمي�ص املحتاجني اقت�ضادياً، 

ومعظمهم من �ل�شللت �لثنية و�لعرقية، عن �أعمال عنف د�ئمة.

�لعمر�ين، وبتو�شيع  �لتي قامت برتميم مركزها  �ملدن  �أوىل  �إحدى  �أباد  كانت حيدر 

لني، و��شتبد�ل �ملباين �لقدمية �ملت�شدعة  طرقاتها، لتخلي�س �أر�شفتها من �لباعة و�ملت�شوِّ

مبباٍن �شاهقة حديثة. وقد �شرعت مدينة كالكوتا وت�شيناي، وبنغالور، و�أحمد �آباد وجمموعة 

من املدن الهندية الكبرية وال�ضغرية يف تنفيذ م�ضروعاتها اخلا�ضة بالتحديث والتطوير. 

وتدرك مدن �لهند �أنها تتناف�س حالياً مع بع�شها  ل�شتقطاب �ل�شتثمار �لأجنبي و�ملحلي. كما 
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تعمل املدن على اال�ضتفادة من الربنامج الوطني لتحديث املناطق احل�ضرية، فتنهمك املدن 

يف تقدمي �خلطط و�ملقرتحات �إىل �حلكومة �لوطنية من �أجل متويلها.

التحديات

خلفت عقود �لإهمال و�لنمو �ل�شكاين �لذي د�أب على ت�شجيل زيادة هائلة يف �لهند، �لبنية 

�لتحتية للبلد يف و�شع بائ�س وحمطم. وهناك حالياً �نتعا�س كبري يف �شوق �ل�شيار�ت و�إقبال 

�ضديد على اقتنائها ويجري اإن�ضاء طرقات جديدة يف كل مكان، ولكن لي�ص بال�ضرعة الكافية. 

ويرت�جع و�شع �ملو��شلت �لعامة تدريجياً ب�شورة يرثى لها خلف حاجات �لغالبية �لعظمى 

من �ل�شعب �لتي ل ت�شتطيع حتمل نفقات �شر�ء �شيار�ت. �أما حالت �لختناق �لتي ت�شهدها 

حركة �ملرور لي�شت من �لأمور �ل�شلبية �لوحيدة للتو�شع �لقت�شادي: فنوعية �لهو�ء يف مدن 

�لهند رهيبة. وكثري�ً ما كنت �أم�شح وجهي بعد ق�شائي يوماً خارج �أو حول مدينة دلهي فكان 

املنديل الورقي يتحول اإىل اللون االأ�ضود تعلوه ذرات �ضغرية. اأما االإ�ضابة بالتهاب احللق، 

وال�ضعال، فهذه تاأتي مع االأر�ص عند زيارة املناطق احل�ضرية للهند. ووفقاً الإدارة معلومات 

�لطاقة �لتابعة لوز�رة �لطاقة �لأمريكية فاإن �ل�شيار�ت و�لدخان �ل�شناعي غري �ملعالج ي�شهم 

، وحتتل بومباي املرتبة اخلام�ضة 
)4(

يف جعل الهواء يف مدن الهند »من بني االأ�ضواأ يف العامل«

بني املدن االأكرث تلوثاً يف العامل مع تعر�ص )97( املئة من �ضكانها لهواء يعجز عن الوفاء 

.
)5( 

باملقايي�ص التي حددتها منظمة ال�ضحة العاملية

يف  حتى  �لهندية،  �ملدن  يف  �ملياه  خمزون  يف  نق�س  هناك  �لريف،  يف  �حلال  هو  وكما 

بو�شاطة  �إليهم  �ملياه  �إي�شال  يتم  �لذين  �ل�شكان  ويتز�يد عدد  �لر�قية.  �ل�شكنية  �ملناطق 

�شاحنات �ل�شهاريج، وحتى بالن�شبة لأولئك �ملحظوظني كثري�ً ليكون لديهم م�شخات يف 

منازلهم مو�شولة بتمديد�ت �ملياه �لتي توؤمنها �لبلدية. ولي�س هناك بب�شاطة ما يكفي من 

�ل�شكن  �مل�شاهمة لتمويل  �ل�شركة  باريك رئي�س  �شاألت ديباك  �لأنابيب؛ وعندما  �ملياه يف 

�لعمر�ين )HDFC(، �أكرب �شركة للقرو�س �لعقارية، عن حالت نق�س �ملياه يف مدينة بومباي: 

قال يل وهو جال�س يف مقعده يف غرفة معي�شته �لأنيقة يف منطقة كارمايكل رود يف بومباي: 

»�إننا نح�شل على �ملياه �لتي يتم �إي�شالها بو�شاطة �ل�شهاريج يف هذ� �ملكان بال�شبط. ويعي�س 



269 املدن

ماأمور �ملياه عرب �ل�شارع، و�إذ� ما ر�أته زوجتي من �لطريق �ملوؤدي للمنزل �شوف متازحه قائلة: 

»�شوف ناأتي �ليوم �إىل منزلك من �أجل �إجناز �أعمال غ�شيل �لثياب«، فم�شاألة نق�س �ملياه توؤثر 

على كل اإن�ضان يف بومباي، الغني والفقري«.

�إن �أي ز�ئر ملدينة بومباي ُي�شدم بالأحياء �لفقرية �ل�شخمة، �لتي متتد بعيد�ً �إىل ما ل 

نهاية مبحاذ�ة �ملطار، حيث يكاد ج�شم �لطائرة �لقادمة �أن يلم�س �ل�شقوف �مل�شلعة �ل�شدئة 

لأعد�د كبرية من �لأكو�خ �ملزرية، قبل �أن جتتاز �شور �لأ�شلك �مللتفة بع�شها حول بع�س يف 

نهاية مدرج املطار. ويف امل�ضاء ميالأ املت�ضردون كل رقعة �ضاغرة من الر�ضيف، وتغطي اأ�ضكال 

�أر�شفة �مل�شاة وعتبات �ملباين، و�لأر�س �جلرد�ء �لقائمة حتت  �أج�شاد �لفقر�ء  نائمة من 

ج�شور علوية ن�شف م�شيدة، وت�شرت �لأمهات �أج�شاد �لر�شع و�لأطفال �ل�شغار د�خل �جلزء 

�ملتقو�س من �أج�شادهن �ملنحنية حر�شاً على حمايتهم، حيث ل يوجد لديهن �أية و�شيلة 

�أخرى لإيو�ئهم. �أما �أولئك �ملحظوظون كثري�ً ليتملكو� »ت�شاربّي« Charpai وهو �ضرير ب�ضيط 

م�ضنوع من اخل�ضب والرفا�ضات املعدنية ينح�ضرون فيه يف و�ضعية تبادل، تلتقي فيها الروؤو�ص 

مع �أ�شابع �لأقد�م. وهناك من يقيمون يف �أكو�خ �شغرية و»ع�ش�س« مزرية وعلى �لأر�شفة 

بجانب �لنو�دي �لجتماعية و�لريا�شية �لفخمة وبجانب �ل�شقق �لفاخرة وبجانب �لفنادق 

من فئة خم�س جنوم.

وعلى �لرغم من وجود طفرة يف بناء �مل�شاكن فاإن )60( باملئة من �ضكان بومباي الذين 

يبلغ عددهم )18( مليوناً يعي�شون يف �أحياء �شعبية فقرية �أو يف �ل�شو�رع؛ �أي )10.8( ماليني 

�ضخ�ص. ويف دهاراڤي Dharavi وهو اأكرب االأحياء الفقرية يف بومباي هناك دورة مياه واحدة 

لكل �ألف وخم�شمئة �شخ�س. ووفقاً للإح�شاء �لأخري �لذي �أجرته �لهند يف عام )2001(، فاإن 

)40( مليون �ضخ�ص من �ضكان املدن الهندية كانوا يعي�ضون يف اأحياء فقرية، وكانت تتوافر 

لدى )49.7( باملئة فقط من االأ�ضر التي تعي�ص يف املناطق احل�ضرية مياه لل�ضرب يف دورها. 

.
)6(

وكان لدى )57.4( باملئة فقط من ال�ضكان مرافق لل�ضرف ال�ضحي

يعي�س �لأغنياء يف �لهند و�شط قذ�رة ل ميكن تخّيلها، ويبدو �أنها ل ت�شبب لهم �أي قلق 

�أو �إزعاج. ومتتلك عمتي �شقة جميلة قدمية بعيد�ً عن طريق �لبحر مبدينة نيابني يف �إحدى 

اأكرث مناطق املدينة رفاهية. وتطل بنايتها على حديقة جديدة اأن�ضاأتها عائلة بريال�ص، اإحدى 
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�لعائلت �لعريقة يف جمال �لتجارة. وتقع �حلديقة عند �لو�جهة �لبحرية حيث ترتطم 

االأمواج الهادئة لبحر العرب على ال�ضخور الواطئة لل�ضاطئ. وهي تفتح اأبوابها من ال�ضاعة 

5.30 �ضباحاً حتى 9.30 �شباحاً، ثم تعود ثانية لتفتح يف �مل�شاء. وتغلق �حلديقة �أبو�بها بني 

هذه االأوقات. وهناك مم�ضى لل�ضري حول منحنى بي�ضاوي عليه موؤ�ضر للم�ضافات م�ضجلة 

باالأمتار وال ي�ضمح باجلري فيه، ويراقب احلرا�ص النا�ص الذين ي�ضتخدمون احلديقة ل�ضمان 

احرتام االأنظمة والتعليمات.

�أقيم مع عمتي. وتعج  �لعامة عندما  بامل�شي �شباحاً يف �حلديقة  �أقوم  �أن  من عادتي 

احلديقة برجال يف منت�ضف العمر يرتدون »بلوزات« ذات قبة عالية تغطي العنق، ويتحدثون 

عن �أعمالهم على هو�تفهم �خلليوية، و�أمهات حديثات �لعهد بالأمومة يرتدين �أطقماً خا�شة 

بريا�ضة الرتُي�ص، و�ضيدات متقدمات يف ال�ضن يرتدين لبا�ص ال�ضاري الهندي امل�ضنوع من 

�لقطن �لباهت، ويتم�شكن بذر�ع خادمة �لأ�شرة. و�أر�س �حلديقة من�ّشقة على نحو منتظم 

ب�ضفوف مرتبة من اأ�ضجار النخيل واالأزهار، التي تتبدل ح�ضب ف�ضول ال�ضنة. وهناك حول 

حميط احلديقة مقاعد حجرية منحوتة ب�ضكل متقن.

ولي�س هناك من مدخل للحديقة �إىل �ل�شاطئ �ملجاور. ول ميكنك يف �لو�قع �أن ترى 

حتى �لأمو�ج وهي تتحطم بجانبها. فهي خمباأة خلف �شور متني من �لإِ�شمنت و�لق�شبان 

�حلديدية، مبطن بحاجز من ق�شبان �خليزر�ن. وت�شتخدم �ل�شخور �ملوجودة مبحاذ�ة 

ال�ضاطئ كمراحي�ص عامة من قبل النا�ص الذين يعي�ضون يف االأحياء الفقرية القائمة عند 

�أي طرف من �أطر�ف �حلديقة. ومبقدور �لنا�س �لذين ي�شكنون �ملباين �لعالية يف �جلو�ر 

اأن يتحملوا وب�ضهولة دفع تكاليف اإقامة مراحي�ص عامة، ولكن بناء املراحي�ص �ضوف يعني 

االعرتاف بوجود االأحياء الفقرية. و�ضوف ي�ضجع ذلك على بقائها هناك ب�ضورة دائمة. 

فاالأر�ص التي اأقيمت عليها هذه االأحياء ال تعود ملكيتها اإىل االأ�ضخا�ص الذين يعي�ضون فيها. 

ولي�س من �ملفرو�س �أن يكونو� هناك على �لإطلق. ولذ� فاإن �لأثرياء يتظاهرون باأن �لأحياء 

�لفقرية غري موجودة، و�أن �ل�شخور �لتي تقع مبا�شرة خلف حاجز �خليزر�ن ل ت�شتخدم 

كمر�حي�س عامة. �إن تعلم عدم روؤية �لفقر �ملدقع يف كل مكان من حولهم هو مهارة حياتية 

اأ�ضا�ضية، يتمتع بها املي�ضورون يف الهند.
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عا�ضت اأ�ضرتي يف مدينة بومباي منذ ال�ضتينيات من القرن املا�ضي. وكان والدي يذهب 

املدينة. ومع ذلك،  اأكون يف  بيتي عندما  اأنني يف  دائماً  اأ�ضعر  اإىل اجلامعة هناك، وكنت 

ومهما تكررت زيار�تي، فاإنني �أعرف �ملدينة �إىل حٍد كاٍف متاماً، لأعرف �أن هناك �لكثري 

مما ل �أعرفه عنها. ولكي �أفهم بومباي من وجهة نظر �بن منتٍم قمت بالبحث عن ناري�س 

فرينانديز، رئي�س حترير �شحيفة »تامي �آوت مومباي« »Time Out Mumbai«. والتقيته يف 

مكتبه خلف ميد�ن �شباق �خليل يف �ملدينة.

ل يز�ل ناري�س يبدو يف مظهره مثل �ملر��شل �ل�شحفي �ملخت�س بتغطية �أخبار �جلرمية، 

�لذي كان عليه ذ�ت يوم؛ متو��شعاً متاماً، و�شعره طويل نوعاً ما، ينتعل �شندًل مفتوحاً، ويرتدي 

ثياباً جمعدة من قما�ص املالب�ص الع�ضكرية. وقد اأبلغني ونحن جال�ضان عند طاولة دائرية 

�ل�شكل يف قاعة للجتماعات نحت�شي فنجاناً من �لقهوة: »لقد عا�شت �أ�شرتي يف بومباي على 

�لدو�م. وعلى عك�س �لكثريين من �لنا�س هنا، فاإنني و�حد من �أهل �لبلد �لأ�شليني. كان 

جدي يزرع قطعة �أر�س يف هذ� �ملكان على �لرغم من �ملفهوم �لذي ينظر به حزب �شيڤ �شينا 

Shiv Seena للأمور. وكانت ملحظته �لأخرية ت�شري �إىل �حلزب �ل�شيا�شي �لإقليمي �لذي 

تر�أ�شه، مدة طويلة، بال ثاكريي �ملفعم باحليوية �لذي �أدت فا�شيته �ملبالغ فيها �إىل ترهيب 

واإ�ضحاك مواطني بومباي على حد �ضواء. وينظر حزب �ضيڤ �ضينا اإىل املدينة بو�ضفها بوؤرة 

للرذيلة والف�ضاد م�ضدرها العنا�ضر االأجنبية - ويعني بهوؤالء الهندو�ص الذين ال ينتمون اإىل 

ولية مهار��شرت�. و�حلزب م�شوؤول عن تغيري ��شم �ملدينة من بومباي �إىل مومباي، وعن 

تخ�ضي�ص ح�ضة من الوظائف �ضواء الر�ضمية اأم غري الر�ضمية ملواطني والية مهارا�ضرتا. اإن 

�لطابع �لعاملي ملدينة بومباي حيث جاءها �أنا�س من كل �أنحاء �لهند و�لعامل، لتكون موطناً لهم 

هو اأمر مكروه بالن�ضبة حلزب �ضيڤ �ضينا. وقد باتت �ضحة ثاكريي �ضعيفة حالياً، و�ضيخلفه 

يف زعامة احلزب ابنه اوداي ولكن يبدو من غري املرجح اأن يتمكن حزب �ضيف �ضينا من اأن 

يحكم، وملدة طويلة، مدينة تتحول ب�شرعة �إىل مدينة يجري تدويلها ب�شورة �أكرب، وترهن 

�لهند �لكثري من م�شتقبلها بها. ومع ذلك فاإن حزب �شيف �شينا قادر على تعبئة جمهور من 

�ل�شباب لكي يقومو� باأعمال عنف يف �شو�رع بومباي حينما يكون ذلك منا�شباً لهم.
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يف عام 1992، واأثناء عمله مرا�ضاًل مبتدئاً يف �ضحيفة »تاميز اأوف انديا«، قام ناري�ص 

بتغطية اأحداث ال�ضغب يف بومباي التي �ضهدت هجمات عنيفة �ضد امل�ضلمني القاطنني يف 

املدينة عقب تدمري م�ضجد »بابري« يف اأجوديا على يد جمموعة من امليلي�ضيا الهندو�ص. واأكد 

القا�ضي بي. ان. �ضريكري�ضنا الذي راأ�ص جلنة التحقيق يف اأحداث العنف يف بومباي، اأكد 

يف تقريره اأنه »لي�ص هناك من �ضك باأن اأن�ضار حزبي �ضيڤ �ضينا و�ضيڤ �ضايني�ضك�ص لعبا 

�لدور �لرئي�س يف تنظيم �لهجمات على �مل�شلمني وعلى ممتلكاتهم بتوجيه من عدة زعماء من 

 
)7(

م�ضتوى �ضاكا براموك Shakha Pramukh اإىل م�ضتوى رئي�ص حزب �ضينا، بال ثاكريي«.

وقال يل ناري�س �لذي مت �إدر�ج تغطيته �لإخبارية يف تقرير ن�شرته �شحيفة: »تاميز �أوف 

�نديا« حتت عنو�ن »عندما �حرتقت بومباي: تقرير �إخباري وتعليقات على �أحد�ث �ل�شغب 

وقمنا  �مل�شرحة  �إىل  ذهبنا  �ل�شحافة.  قوة  �آنذ�ك  »لقد عرفت  قال يل:   
)8(

والتفجريات«

بتعد�د �جلثث. وعندما كان مفو�س �ل�شرطة يبلغ عن وفاة مئة �شخ�س، كنا قادرين على 

ذكر �أننا ر�أينا خم�شمئة منهم. ويف �لنهاية مت �شرف مفو�س �ل�شرطة من �خلدمة«. ول�شعوره 

بالإحباط نتيجة للتغيري�ت �لتي طر�أت على �إد�رة �ل�شحيفة، توجه ناري�س �إىل نيويورك �شعياً 

لنيل �ضهادة يف ال�ضحافة من جامعة كولومبيا، حيث عمل بعدها يف �ضحيفة »وول �ضرتيت 

جورنال« Wall Street Journal. وعندما �ضنحت له الفر�ضة للبدء باإعداد ن�ضخة من �ضحيفة 

»تامي �آوت« »Time Out« يف بومباي قام باقتنا�ضها على الفور.

وميتلك ناري�ص روؤية حمددة بالن�ضبة للمجلة »اإننا نعتقد اأننا تولينا رعاية الروح االأ�ضلية 

ملجلة »Time Out« عندما جرى تاأ�ضي�ضها يف لندن يف اأعوام ال�ضتينيات -املدينة، ال�ضيا�ضة، 

و�لثقافة- ونحن نقوم باإد�رتها، كما كانت يف �لبد�ية عندما كانت تتعلق بن�شر �أنباء عن 

�ملكان �لذي ي�شتطيع فيه �لهيبيون معرفة �ملكان �لذي �شتنظم فيه �ملظاهرة �لآتية �ملعار�شة 

للحرب. نحن نرى اأنف�ضنا باأننا ال نقدم فقط لقطة فوتوغرافية للمدينة، لكننا نطرح راأينا يف 

�أو�شاع �ملدينة. فمثًل بالن�شبة للمو��شلت �لعامة نحن �شد خ�شخ�شة �ملر�فق وموؤ�ش�شات 

�لنفع �لعام؛ وي�شعر �أ�شحاب �لنفوذ يف �ملدينة بالقلق �إز�ء حركة �ل�شري على طريق »بيدر 

رود« Pedder Road. وهم يريدون بناء ج�شر علوي �شيجعل �حلياة �شعبة جد�ً يف منطقة 

�ألف �شخ�س فقط ي�شافرون بال�شيارة على  �أن خم�شني  �شكنية كبرية. وتظهر �لدر��شات 
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طريق »بيدر رود« يومياً. وهذا ي�ضاوي عدد االأ�ضخا�ص النازلني من قطار واحد عند حمطة 

»ت�ضريت�ضغيت«. اإن جمهور قراء املجلة هو ذلك العدد الكبري من اأبناء الطبقة الو�ضطى. 

و�لنا�س �لذين يرغبون يف قر�ءة �أخبارهم يف �حلفلت لن يجدو� �أنف�شهم على �شفحاتنا.

و�شاألته عن ر�أيه يف م�شتقبل بومباي فاأجاب: »�أنا ل�شت متفائًل مب�شتقبل هذه �ملدينة 

اإطالقاً مع اأنني اأحبها ب�ضدة« وح�ضب روؤية فرينانديز للو�ضع، فاإن بومباي �ضيعت فر�ضتها 

عندما �أخفقت يف حماولتها لتعمري �أر��شي �ملطاحن �ملهجورة ب�شكل من�شف، وتبلغ م�شاحتها 

�شتمئة فد�ن من �لعقار�ت �ملمتازة �لقائمة يف و�شط �ملدينة. ويف �شهر �آذ�ر �ملا�شي وعقب 

قيام تناف�ص حاد ما بني جمموعة »العمل البيئي ملدينة بومباي« واملنظمات املرتبطة بها وبني 

العليا  املدينة على م�ضري هذه االأرا�ضي اخلالية، عمدت املحكمة  البناء يف  كبار �ضركات 

للهند �إىل �حلكم ل�شالح �شركات �لبناء باإلغائها لقر�ر �شابق �شادر عن �ملحكمة �لعليا ملدينة 

بومباي. ومع ح�شولهم على �شوء �أخ�شر لإقامة منتزهات عامة تعتمد و�شائل تكنولوجيا 

متقدمة، وجممعات جتارية للت�شوق، وفنادق فخمة، ومباين �شقق �شكنية، فقد عمت �لفرحة 

�شركات �لإن�شاء�ت و�لبناء. وقال �أحد �شما�شرة �لعقار�ت متحم�شاً: »�إننا بحاجة لأن نظهر 

اأحدث  اأن ن�ضبح دولة مهمة لها تاأثريها عاملياً. وبقيامنا بت�ضييد  اأننا جادون يف  للعامل 

 اإال اأن ذلك �ضكل �ضربة ماأ�ضاوية 
)9(

�ملر�فق و�ملن�شاآت �شنكون قادرين على �إثبات هذ� �لأمر«.

للكثريين من �أهايل مومباي �ملتابعني للق�شية �لذين ر�أو� يف عملية �لتعمري �ملن�شفة و�ل�شليمة 

بيئياً �لفر�شة �لأخرية للمدينة ل�شتعادة ذ�تها. فقد مت خف�س م�شاحة )400( فدان التي كان 

هوؤالء النا�ضطون املدنيون ياأملون باأن تكون متوافرة من اأ�ضل امل�ضاحة االإجمالية من اأجل 

�إقامة �لأماكن �ملفتوحة وم�شاكن �أ�شحاب �لدخل �ملحدود، مت خف�شها �إىل )113( فداناً وذلك 

مبوجب قر�ر �ملحكمة �لعليا.

البيئة  اإن  املطاحن،  اإنهارت  1995، عندما  »لقد كان و��شحاً يف عام  وقال فرينانديز: 

�لجتماعية للمدينة كانت يف طور �لهرت�ء، لأن �لآلة �لقت�شادية كانت قد تعطلت. وكان 

من الوا�ضح ب�ضكل كبري قبل ذلك احلني، اأن تعمري م�ضاحة �ضتمئة فدان يف و�ضط املدينة 

�لتي ت�شغلها �ملطاحن �خلالية كان بحاجة �إىل تخطيط. وقد قال قر�ر �ملحكمة �لعليا �أ�شا�شاً: 

»بومباي: �ذهبي �إىل �جلحيم! لذ� فاإن �ملدينة �شائرة �إىل �حل�شي�س، و�لنا�س �لذين ميتلكون 



كوكب الهند274

هذه �لأوهام عن م�شتقبل �لهند على �أنها �شوف ت�شبح �شنغهاي �أخرى، هم �أ�شخا�س فقدو� 

�شو�بهم«. وتعك�س كلمات ناري�س �حلادة و�لعنيفة كثافة �لت�شور�ت �ملتناف�شة بالن�شبة ملدينة 

ت�ضهد تغريات م�ضتمرة. فهناك ثروات هائلة يجري تكوينها كما يجري تغيري �ضورة املدينة 

على ح�ضاب بع�ص اأكرث النا�ص فقراً يف العامل، ف�ضاًل عن ذكر الطبقة املتو�ضطة. وتابع ناري�ص 

قائًل: »�إن �ل�شركات �لعمر�نية توجه تركيزها منذ �لآن �إىل �أر�س �ملرفاأ - م�شاحتها نحو �ألف 

وثمامنئة فد�ن. ولو كانت �أر�س �ملرفاأ قد دخلت يف �لتنظيم نف�شه مع �أر�س �ملطاحن، فاإن تلك 

كانت �شت�شكل �لفر�شة �ملو�تية لتحقيق �نقلب يف هذه �ملدينة، غري �أنه مت ��شتخد�م �لأنظمة 

�ملقد�شة لل�شوق مربر�ً جل�شع ل حدود له. وقال مو�شحاً �لفكرة �لتي يق�شدها: »�نظري، �إذ� 

كان �ضتون باملئة من العا�ضمة املالية لالقت�ضاد املزدهر لهذه البالد، اأحياء فقريًة، نكون 

جميعنا قد ق�شي علينا. وتنهد ناري�س ثم قال بلطف ولكن ب�شخرية لذعة: »لقد كان يفرت�س 

بنا وفق مذهب نهرو �أن نعتني بالفقر�ء. �أما �لآن فنحن غري م�شطرين للقيام بذلك.

روؤية بومباي لعام 2020

�ضتكون بومباي بحلول عام 2020، ومع وجود )28.5( مليون �ضخ�ص فيها، اأكرث مدينة يف 

. و�ضيكون ذلك اأي�ضاً العام الذي �ضت�ضتعد فيه بومباي لتحقيق 
)10(

العامل ازدحاماً بال�ضكان

هدفها باإجراء تغيري كلي يف املناطق العمرانية. وقد ُعرفت بومباي منذ زمن طويل على اأنها 

مدينة »�ملايا« �أو �لوهم، و�لأحلم �مل�شتحيلة �لتي تتحقق يف �أفلم بوليوود، وهي نيويورك 

�لهند. ويتقاطر �لآلف من �لهنود �إىل بومباي كل عام ل يحملون معهم �شيئاً �شوى �آمالهم 

وياأ�شهم. وين�شم �إليهم هنود من �ملتعلمني و�لطموحني �أمريكيون و�أوروبيون مبن فيهم 

�أ�شخا�س عائدون من �ل�شتات �لهندي، مع �أن ذلك يتم يف ظروف خمتلفة متاماً. وبني هذين 

الو�ضعني املتناق�ضني، ويف حني حتلق اأ�ضعار املمتلكات والعقارات اإىل م�ضتويات مرتفعة جداً 

�ل�شرف  نظام  �جلماعي،  �لنقل  و�شائل  مثل  �لأ�شا�شية  �لعامة  �ملر�فق  ��شتنز�ف  ويجري 

�ل�شحي و�ملياه باأكرث من طاقتها، تتعر�س �لطبقة �ملتو�شطة ل�شغوط جمة.

و�ملدن �لكربى مثل مدينة بومباي تغوي وت�شد بفعل حجمها �لبحت. وهي تتحدى �لقادمني 

اجلدد لكي يقبلوا التحدي ويحققوا النجاح فيها. اإن مر�ص الف�ضام الطبيعي ياأتي مع كونك 
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من قاطني مدينة كربى. فالإن�شان هنا يكون �شخ�شاً جمهوًل وع�شو� يف ناٍد للنخبة يف �لوقت 

نف�شه. وكانت مدينة نيويورك �أول مدينة تتعدى خط �لـ )10( ماليني ن�ضمة، وت�ضبح مدينة 

�أي مكان« هكذ� تقول كلمات  �أجنح يف  �أجنح هناك، ف�شوف  �أن  باإمكاين  كان  »�إذ�  كربى. 

�لأغنية �ل�شهرية »نيويورك، نيويورك« وتنطوي �أغنية »�أنا من �أهل بومباي« على معنى خا�س 

ويفخر 
 )11(

م�شابه من �لكربياء، و�لذكاء، و�آثار معارك حملية حتقق فيها �لن�شر �ملبني.

�شكان مدينة مومباي مبدينتهم ب�شدة حتى ولو كانو� رمبا يكرهون عيوبها �خلطرية. وهم 

قادرون على قتال بع�شهم بع�شا،  كما حدث يف �أثناء �أحد�ث �لعنف �لوح�شية �لتي وقعت بني 

الهندو�ص وامل�ضلمني يف املدينة يف عام 1992. وهم قادرون باملثل متاماً على �لتوحد معاً يف 

فورات عاطفية عفوية من الكرم وال�ضخاء و�ضماحة النف�ص. ففي اأثناء كارثة الفي�ضانات التي 

حلت باملدينة يف عام 2005، وعقب الدمار الذي اأحدثته الكارثة، مد النا�ص اأيدي امل�ضاعدة 

لإخو�نهم �ملدنيني �ملحتاجني �شو�ء بتقدمي �لطعام �أو تقدمي �ملاأوى لق�شاء ليلتهم فيه.

الإحداث حتول يف  ت�ضوراً  االقت�ضادية  واملوؤ�ض�ضات  التجارية  ال�ضركات  روؤ�ضاء  ويطرح 

 وهم يريدون حتويل بومباي، 
)12(

مدينتهم على منط �لتحول �لذي �شهدته مدينة �شنغهاي.

وهي �لآن �لعا�شمة �ملالية للهند، �إىل عا�شمة مالية للعامل، تناف�س �شنغافورة. وقد كان هذ� 

جوهر تقرير اأعدته موؤ�ض�ضة ماكينزي و�ضركاه وجمموعة تعمل بتوجيهات من موؤ�ض�ضات 

جتارية ت�ضمى »بومباي اأواًل«. وكان عنوان التقرير »روؤية عام 2020«. وقد اأوجز الكيفية التي 

ت�شتطيع �لهند عربها �أن حتقق هذ� �لتحول عرب �إن�شاء طرق جديدة، وخ�شخ�شة �خلدمات، 

وتنظيف االأحياء الفقرية القذرة. ويف عام 2005، �أعلن رئي�س �لوزر�ء تاأييده للفكرة قائلً: 

�إن »حلمه كان �أن يرى مومباي وقد حتولت �إىل مدينة مثل �شنغهاي«، وتعهد بتوفري �ملو�رد 

.
)13(

من جانب احلكومة الوطنية للبالد دعماً لتحقيق هذا الهدف«

ويف �شهر �آذ�ر �ملا�شي �أ�شدر منتدى �ملديرين �لتنفيذيني يف �لهند و�لوليات �ملتحدة تقرير�ً 

بعنوان »ال�ضراكة االقت�ضادية االإ�ضرتاتيجية الهندية-االأمريكية«، اأو�ضى فيه باأن »ت�ضارك 

. كما يو�ضي التقرير يف 
)14(

الواليات املتحدة الهند يف جعل مومباي مركزاً مالياً اإقليمياً«

�لفقرة �ملتعلقة بالبنى �لتحتية مب�شاركة موؤ�ش�شات مالية وجتارية �أمريكية مثل �لبنك �لدويل 

من �أجل ت�شهيل �ل�شر�كة ما بني �لقطاع �لعام و�خلا�س و�ل�شتثمار يف جمال حت�شني �لبنية 
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�لتحتية للهند من منظور �حلاجات و�ل�شركات �لتجارية. ولدى كل م�شرف ��شتثماري وجتاري 

�أمريكي كبري مكاتب يف بومباي حالياً. ولقد كنت على علم بالكثري من �حلديث �حلما�شي 

الدائر بني اخلرباء املاليني ب�ضاأن حتول بومباي اإىل حلقة مهمة يف نظام جتاري مايل يعمل 

اأربعة وع�ضرين �ضاعة يف االأ�ضبوع، وتنهمر فيه ال�ضفقات التجارية ب�ضكل غري مرئي وبغزارة 

من نيويورك، اإىل لندن اإىل بومباي، اإىل طوكيو، وعودة اإىل نيويورك. اإن بومباي التي يتخيلها 

هذ� �لتجمع ل متت ب�شلة �إىل بومباي �لتي يعي�س فيها معظم مو�طني �ملدينة.

�أكرب �لأحياء �لفقرية يف �آ�شية

�إن �إعادة تاأهيل حي دهار�ڤي هي �أكرث خطوة طموحاً تقوم بها بومباي من �أجل �إحد�ث 

حتول يف �ملدينة ذ�تها. فهناك مليون �شخ�س حم�شورون د�خل م�شاحة 535 فداناً على طول 

نهر ميثي، م�شغوطون ما بني �أحياء ماهيم و�شيون. وقد كانت دهار�ڤي يف �لأ�شل قرية 

هامدة تعي�س على �شيد �ل�شمك، وهي �لآن جمتمع مزدهر حتتل فيه �ل�شناعات ذ�ت �لنطاق 

ال�ضيق الغرف ال�ضغرية ذاتها التي تعي�ص فيها االأ�ضر. فهنالك العاملون يف دباغة اجللود، 

جتار �خلردو�ت �ملعدنية، و�شانعو �لأو�ين �لفخارية، ون�شاء يكدحن يف �لبيوت وي�شنعن 

الـ»بابدا�ص« Papdas، وهو طعام �شعبي خفيف عبارة عن رقائق من �لعد�س �ملقلي. وتتلوى 

املمرات ال�ضيقة ما بني منازل موؤلفة من غرفة واحدة من القرميد، مبنية باأيدي اأولئك الذين 

يعي�شون فيها. وت�شق مياه �ل�شرف �ل�شحي �لقذرة طريقها ب�شكل ملتو عرب �لقرية د�خل 

�أخاديد �شحلة لت�شريف مياه �لأمطار. ويقفز �أولد حفاة فوقها. وترجع �لر�ئحة �لكريهة 

حلي ماهيم، وهو بالتاأكيد �أحد �لأماكن �لذي تنطلق منه �أ�شو�أ �لرو�ئح يف �لعامل، ترجع و�إىل 

حد كبري، �إىل مياه �ملجارير غري �ملعاجلة و�ل�شائل �لناجم عن �ملخلفات �ل�شناعية �لذي 

ي�شب يف نهر ميثي وين�شاب د�خل خليج ماهيم.

وكان م�ضروع اإعادة اإعمار حي دهاراڤي، وهو من بنات اأفكار �ضركة القطاع اخلا�ص تدعى 

»�م.�م. لل�شت�شار�ت » وميلكها موكي�س ميهتا، قد ح�شل على �ل�شوء �لأخ�شر من حكومة ولية 

ماهارا�ضرتا يف عام 2006. ومت ��شتجر�ر عرو�س بقيمة )2.5( مليارين ون�ضف املليار دوالر من 

�شركات �لإن�شاء�ت و�لتطوير �لعمر�ين حول �لعامل. وتتبارى �ل�شركات �لهندية �لعملقة »دي.
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ال.اف« DLF، �ميار، وهري�ند�ين. وكذلك �شركات من كوريا �جلنوبية، و�أخرى تتخذ من دبي 

. ويجب على �ضركات البناء توفري 
)15(

مقراً لها، تتبارى جميعها للح�ضول على جزء من العمل

�ضقة م�ضاحتها 225 قدماً مربعاً لكل اأ�ضرة من اأ�ضر احلي الفقري. و�ضوف مينح �ضاحب ال�ضركة 

مقابل كل قدم مربعة يبنيها يف م�ضكن جديد ل�ضالح اأهايل احلي الفقري، م�ضاحة )1.33( 

قدم مربع جماين ليبيعها �أو ليعمرها ح�شبما ي�شاء. وتق�شي �خلطة �لأ�شا�شية ببناء مباٍن 

�شققية �شاهقة لإ�شكان �لقاطنني يف دهار�ڤي، »و�إخلء �ملكان لإقامة مد�ر�س، وحد�ئق عامة 

وم�شت�شفيات، ف�شًل عن جممعات جتارية للت�شوق ودور �شينما متعددة. و�لكثريون من �شكان 

دهار�ڤي ت�شاورهم �ل�شكوك، ول �شيما �أولئك �لذين ي�شنعون رقائق �لعد�س �ملتبلة و�لأو�ين 

اإىل وجود  اأكرب ال�ضناعات يف احلي الفقري. فكالهما بحاجة  الفخارية، وهما اثنتان من 

ف�ضحة يف العراء، لتجفيف املنتج بعد االنتهاء من �ضنعه، ولن ي�ضرتي من يعي�ضون يف اخلالء 

�شققاً �شغرية جد�ً من �شقق �ملباين �ل�شاهقة. ومن �أجل حتفيز �لتنمية �لقت�شادية وتوفري 

املزيد من �ضبل العي�ص، التي توؤدي اإىل تعزيز و�ضع �ضانعات رقائق العد�ص وعمال اجللود 

و�لدباغة و�شانعي �لأو�ين �لفخارية �لذين يتم �إخلوؤهم من دهار�ڤي، يجري �لتخطيط لإقامة 

منطقة �قت�شادية خا�شة )Special Economic Zone SEZ( ت�ضمل �ضاالت عر�ص للجلود، 

موؤ�ض�ضة ل�ضناعة اخلزف، م�ضانع للمجوهرات واالأحجار الكرمية وحتى �ضركات متخ�ض�ضة 

بتكنولوجيا املعلومات، غري اأنه لي�ص من الوا�ضح عدد ال�ضكان من احلرفيني والن�ضاء اللواتي 

)16(
ي�ضنعن رقائق العد�ص، الذين �ضوف ي�ضتفيدون من هذه املنطقة فعاًل.

لقد ُجنت الهند باملناطق االقت�ضادية اخلا�ضة، واأقبلت على اإن�ضائها ب�ضكل ه�ضتريي. وقد 

�شجعها على ذلك جناح �ل�شينيني يف ��شتقطاب �ل�شتثمار�ت �لأجنبية وزيادة ودعم �لإنتاج 

�ل�شناعي يف �ملناطق �لقت�شادية �خلا�شة مثل منطقة Shenzhen ومدينة Suzhou ال�ضناعية، 

فبات لديها حالياً ثماٌن وع�شرون منطقة مماثلة. وتعر�س هذه �ملناطق تقدمي مز�يا �شريبية 

خا�شة لل�شركات �شريطة �أن تولد �إير�د�ت ت�شدير �شافية. وتوفر �ملناطق �ل�شناعية �لهندية 

التي افتتحت اأول مرة يف عام )2002(، »حرية تامة يف العمل التجاري ل�ضركات كربى متعددة 

تتيحها  التي  وت�ضمل احلريات 
 )17(

االإنتاج« التو�ضع عاملياً يف قواعد  اإىل  ت�ضعى  اجلن�ضيات، 

�ملناطق �ل�شناعية �خلا�شة لل�شركات متعددة �جلن�شيات متتعها بو�شع م�شتقل عن �لنقابات 
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العمالية، ف�ضاًل عن تزويد ال�ضركات باإمدادات م�ضمونة ومتوا�ضلة من املياه والكهرباء. وكان 

قد جرى حتديد �ضقف الإن�ضاء املناطق ال�ضناعية اخلا�ضة بحيث ال يتجاوز عددها )150( 

موقعاً حتى عام )2006(، عندما جنح كمال ناث وزير �لتجارة، يف �إطار �شعيه لزيادة �ل�شتثمار 

�لأجنبي ورمبا �إ�شد�ء معروف كبري للن�شاط �لقت�شادي يف �لهند، جنح يف �إلغاء ذلك �ل�شقف 

على �لرغم من معار�شة وزير �ملالية بي.ت�شيد�مبار�م للقر�ر. وهنالك �لآن )117( منطقة 

�شناعية خا�شة �أخرى جرى منحها »مو�فقة مبدئية«، �إ�شافة �إىل 200 منطقة �أخرى جاهزة 

للتنفيذ. وكان لالزدهار ال�ضريع للمناطق ال�ضناعية اخلا�ضة يف الهند تاأثري بالغ جداً، لكي 

يلفت �نتباه �شندوق �لنقد �لدويل، ويدفعه �إىل توجيه حتذير ب�شاأن »�حلو�فز �لقت�شادية غري 

املعقولة« املقدمة لهذه املناطق. ويبدو اأن عدداً كبرياً من ال�ضركات التجارية القائمة تقوم 

بتحويل عملياتها اإىل املناطق ال�ضناعية اخلا�ضة اجلديدة، حيث تتخل�ص من اأعباء �ضرائب 

كبرية اإىل حد اأن هذا االجتاه بات يهدد العائدات ال�ضريبية للحكومة. وتدعي وزارة املالية اأن 

. ولي�س مبقدور 
اخل�ضائر يف االإيرادات �ضوف ت�ضل اإىل )19( مليار دوالر بحلول عام )2010()18(

حكومة �لهند �أن تتحمل بب�شاطة خ�شارة هذه �لأمو�ل.

اأن  بها  املق�ضود  اخلا�ضة  ال�ضناعية  املناطق  �ضت�ضاعد  كيف  بعد  املوؤكد  غري  من 

�لعي�س لأ�شحاب  �شبل  �إيجاد ودعم  �ملتعددة �جلن�شيات، يف  �ل�شركات  بالفائدة على  تعود 

امل�ضروعات ال�ضغرية واحلرفيني من اأبناء دهاراڤي. وكان قد تقرر منذ نهاية العام املا�ضي 

2007. واإذا ما كان  �إعادة بناء حي دهار�ڤي يف �شهر كانون �لثاين من عام  �لبدء بعملية 

باإمكان �لهند حتويل �أكرب حي فقري يف �آ�شية �إىل و�حة مزدهرة متعددة �ل�شتعمالت مع 

توفري اأ�ضاليب راحة مدنية جيدة، وبنية حتتية جيدة، وتكرار عملية التحول اجلذري تلك يف 

االأحياء الفقرية يف كل اأرجاء البالد، فاإن الهند احل�ضرية �ضوف تغدو حمركاً هائاًل الإحداث 

حتول يف االأمة باأكملها.

حالة طو�رئ تعليمية

ال ميتلك عدد كاف مطلقاًً من ال�ضباب الهندي املهارات اأو امل�ضتوى التعليمي املطلوب 

للوظائف اجلديدة التي يجري اإيجادها يف البالد. ومن بني االأ�ضباب التي تدفع �ضركات 
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تكنولوجيا �ملعلومات �لهندية �إىل �لتو�شع يف �خلارج عدم متكنها من �لعتماد على �لعاملني 

�لهنود من ذوي �لكفايات �لعالية من �أجل �لوفاء مبطالب �لتز�يد �مل�شتمر لنمو �قت�شادي 

يحقق ن�شباً مرتفعة تتجاوز �لع�شرة باملئة، وهي تعد ن�شبة عالية يف علم �لقت�شاد. ويتلقى 

�ملر�شحون �ملوؤهلون للوظيفة عرو�شاً متعددة بانتظام، بينما يخفق نظر�وؤهم �لأقل كفاية يف 

�حل�شول على فر�شة و�حدة. ويف حني تقوم �ملعاهد �لتعليمية �ملتميزة للهند، مبا فيها معاهد 

�لتكنولوجيا �لهندية ذ�ئعة �ل�شيت و�ملعاهد �لهندية للإد�رة، بتقدمي خريجني موؤهلني ب�شكل 

ممتاز، فاإن هوؤلء ميثلون رقماً �شئيًل جد�ً من �أ�شل �ملجموع �لعام للخريجني يف �لهند. 

�إ�شافة �إىل ذلك فاإن عدد�ً قليًل من �لهنود يكملون در��شتهم �لثانوية، وثمة عدد �أقل ينجح 

يف دخول �جلامعة على �لإطلق. وتظل ن�شبة �لأمية مرتفعة. فهناك عدد كبري جد�ً من 

االأوالد يذهبون للعمل وغالباً حتت ظروف ال تختلف عن ظروف العبودية يف �ضيء. وهناك 

�لكثريون جد�ً ممن يذهبون فعًل �إىل �ملدر�شة يتلقون تعليماً تكون نتيجته �أنهم يظلون غري 

قادرين على القراءة اأو حتى اإجراء عملية ح�ضابية ب�ضيطة.

ولدى �لهند حالة طو�رئ تعليمية ملقاة على عاتقها، وهي تتحمل م�شوؤوليتها. ويندفع 

�لأ�شخا�س �ملهملون �ملوؤثرون، ملو�جهة حتدي تعليم �أكرب عدد من �ل�شكان يف �لعامل ممن هم 

يف �ضن الدرا�ضة. وكانت منظمة براثام Pratham، وهي منظمة غري حكومية تن�ضط يف جمال 

تطوير �لتعليم �لبتد�ئي )�لأ�شا�شي( يف �لهند، قد ن�شرت �أول در��شة ��شتطلعية �شنوية لها 

عن تقرير �لتعليم )Annual Survey of Education Report ASER(. و�ضكلت النتائج الئحة 

�تهام تدين �لنوعية �ملتدنية من �لتعليم �ملتاحة ملعظم �لأطفال �لهنود. وت�شتنتج منظمة 

»براثام« اأنه من بني ما يقدر بنحو )140( مليون طفل يف مرحلة �لتعليم �لبتد�ئي يف �لهند، 

هناك 30 مليون طفل ال ي�ضتطيعون القراءة، و)40( مليوناً ل ي�شتطيعون حتى متييز �لأحرف 

)19(
االأبجدية و)55( مليوناً لن يكملوا حتى اأربع �ضنوات من الدرا�ضة.

وعلى �لرغم من �أن د�شتور �لهند ي�شمن �حلق لكل طفل يف �لتعليم، فمن �لو��شح �أن 

�حلكومة ل ميكنها �أن تتكيف مع �لو�شع. ومن �لأمثلة على �أكرث �جلهود �لو�عدة يف هذ� �ل�شدد 

قيام �مل�شروعات �مل�شرتكة �لتي تربط �حلكومة مبوؤ�ش�شات خا�شة وغريها من �ملنظمات غري 

�حلكومية و�لقطاع �خلا�س، بتويل هذه �ملهمة �ل�شعبة وحتمل م�شوؤولية �لتحدي �ملتمثل يف 
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حت�شني نوعية و�أفق �لتعليم �لأ�شا�شي يف �لهند. وت�شّخر موؤ�ش�شة عظيم برميجي �لتعليمية 

�لتي �أ�ش�شها �ملدير �لتنفيذي �مل�شوؤول ل�شركة ويربو، عظيم برميجي، جهودها لتح�شني نوعية 

�لتعليم �لبتد�ئي يف �لهند، ل �شيما يف �ملد�ر�س �حلكومية �لريفية. وكنت قد زرت �ثنتني من 

�ملد�ر�س يف حيدر �أباد حيث تن�شط �ملوؤ�ش�شة وخرجت منهما بانطباع مفعم بالأمل و�لتفاوؤل 

من اأجل م�ضتقبل واعد للبالد.

�أ�ش�شت روهيني نايلكاين، زوجة رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة Infosys انفو�ضي�ص، ناندان 

نايلكاين، »موؤ�ش�شة �آك�شار�« Akshar �ملرتبطة مبنظمة »بر�ثام«. وركزت جهودها على »كل 

كتب خم�ش�شة  لتوفري  برنامج  �إد�رة  على  �أ�شرفت  كما  و�لتعلم«.  �لدر��شة  �شن  طفل يف 

للأطفال ذ�ت نوعية عالية ورخي�شة �لثمن ت�شدر باللغات �لإقليمية. ومعظم �لنا�س يف �لهند 

ال يتكلمون اللغة االإنكليزية، كما تقول روهيني. »اإن اإحدى االأمور التي مل نكن قادرين على 

�لإفادة منها هي قاعدة �ملعرفة �ملتاأ�شلة بد�خلنا، لأننا غري قادرين على �لتحدث بع�شنا مع 

بع�س«. ومتتلك موؤ�ش�شتها ثمامنئة �ألف كتاب مطبوع ومتاح خلم�شني �ألف طفل يف ثلثة �آلف 

وخم�شمئة مكتبة من مكتبات �ملجتمعات �ملحلية.

وما هذا اجلهد املبذول �ضوى اثنني من املئات من اجلهود البطولية املبذولة ملواجهة 

�أزمة �لتعليم يف �لهند. ول بد �أن �أحد �أكرث �لأ�شاليب �إبد�عاً يف تو�شيع �لفر�س �لتعليمية، 

ل �شيما يف �ملناطق �لريفية، هي تلك �ملتبعة عرب �لتعلم عن بعد عرب �لت�شالت �لل�شلكية 

للإنرتنت. فلي�شت ثمة �إمكانية لإح�شار �لأعد�د �لهائلة من �شكان �لهند كلهم �إىل مر�كز 

�لتميز و�خلربة �ملوجودة يف �ملدن �أو يف دول �لعامل. و�لبديل �لو��شح هو �أخذ هذه �ملر�كز 

�إىل �لنا�س. »لقد �كت�شب �لتعليم يف عامل مرت�بط وبعد ثورة �ملعلومات معنًى جديد�ً لناحية 

�ملعلومات �لفورية و�ملعلومات عند �لطلب. ولي�س لز�ماً عليَّ �أن �أذهب �إىل جامعة هارفرد، 

فاأنا �أ�شتطيع �لدخول �إليها و�إىل �لعديد من هذه �جلامعات عرب �لإنرتنت« هكذ� يجادل ر�ما 

دوراي رئي�ص �ضركة تي.�ضي.ا�ص TCS. »فاإذ� مل يكن بالإمكان حتمل نفقات �لتعليم، ومل 

يكن متي�شر�ً عند �حلاجة؛ ف�شيتم حرمان طبقة من �ل�شكان من �لتعليم، و�شتعطى طبقة 

�أخرى فر�شة �حل�شول على تعليم دون �مل�شتوى �ملطلوب، و�شتح�شل طبقة �شغرية جد�ً من 

�لنخبة على تعليم متميز«. ولدى �شركة TCS برنامج لزيادة الفر�ص التعليمية عرب اأك�ضاك 
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االت�ضاالت الال�ضلكية التي تقام يف املناطق املحرومة من البالد. ويتنباأ راما دوراي باأن 

�لتعليم �شوف مير بتحول منوذجي وجوهري مدفوع يف جزء كبري منه ب�شرورة �إيجاد �ل�شبل 

لتعليم �أطفال �لهند.

جزيرة من االمتيازات

تقع منطقة باندر� - كورل �لقت�شادية على �ل�شفة �ملقابلة لنهر ميثي من جهة حي 

دهار�ڤي. �إنها جزيرة من �لمتياز�ت �ملحمية مت �إن�شاوؤها من �أر��ٍس م�شت�شلحة ومقتطعة 

من �مل�شار �لكثري �لتعرجات لنهر ميثي. وهنا تقع �ملكاتب �لتجارية للموؤ�ش�شات �لعملقة 

مل�شرف �شيتي بانك و�آي.بي. �م. يف مومباي. وللو�شول �إىل هذه �جلزيرة، هناك ج�شر علوي 

�شخم ميتد ب�شكل قو�س فوق �لطريق �لرئي�س �ل�شمايل �جلنوبي، �لذي ي�شل مركز �لع�شب 

�ملايل ومنطقة �لقلعة �لتاريخية جلنوب بومباي باملطار، و�ل�شو�حي �ملمتدة �شماًل مثل حبات 

�خلرز يف خيط طويل باجتاه �شاحل بحر �لعرب. ويرتفع من بعيد عند قمة �جل�شر �ملقو�س، 

وعلى م�شتوى مرتفع عن �لر�ئحة �ملثرية للغثيان حلي ماهيم، �ملبنى �لبي�شوي �ل�شكل �ملك�شو 

بالزجاج املتالألئ ل�ضركة IL&FS. ثم ينحدر �لطريق �إىل �لأ�شفل، ويخرتق م�شار �لتيار �لقامت 

للنهر. وعلى �ل�شفة �لأخرى يقع �لفردو�س، مدينة زمردية ت�شم �شو�رع و��شعة، وم�شاحات 

مزروعة بالنباتات اخل�ضراء وجممعات اأبنية مكاتب �ضخمة.

وت�شكل منطقة باندر� - كورل �لقت�شادية مقر�ً للمباين �حلديثة جد�ً �لتابعة للمدر�شة 

�لأمريكية ملدينة بومباي ومدر�شة دهريوبهاي �آمباين �لدولية )DAIS(. وتقع املدر�ضتان 

بع�ضهما بجوار بع�ص، ولديهما ملعب ريا�ضي م�ضرتك.

وهنالك قليل من ال�ضجريات امل�ضذبة بعناية، وبع�ص االأ�ضجار ت�ضطف �ضمن حميط 

مدر�شة �آمباين �لدولية، وما عد� ذلك فاإن �لبيئة �ملجاورة جرد�ء خاوية. وهنالك د�خل 

االأ�ضوار العالية للمدر�ضة املزيد من النباتات واالأ�ضجار واالأزهار. وتتو�ضط البناء باحة 

منرية. اأما غرف ال�ضفوف فهي مزينة بر�ضومات فنية لالأطفال ومعرو�ضات زاهية االألوان. 

ومع اأن االأطفال يرتدون لبا�ضاً موحداً، االأمر الذي يفعله حتى تالميذ املدار�ص احلكومية يف 

الهند، فاإنه لي�ص هناك من �ضيء يخ�ضع لنظام �ضارم يف املكان.
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تاأ�ش�شت مدر�شة دهريوبهاي �آمباين �لدولية يف عام )2003(. ومن بني �أول �شبعة وخم�شني 

طالباً من خريجيها، حاز �أربعة و�شبعون منهم على �لقبول للنت�شاب �إىل كليات متميزة 

يف �لوليات �ملتحدة و�نكلرتة مبا فيها �شتانفورد، كارنيغي ميللون، نورثوي�شرتن، بر�ون، 

كورنيل، وارتون، وديوك يف الواليات املتحدة، واأوك�ضفورد، كامربيدج، وكلية لندن لالقت�ضاد 

اإيجاد هذا التميز بهذه  اأعرف كيف يكون باالإمكان  اأن  اأردت   وقد 
)20(

يف اململكة املتحدة.

�ل�شرعة �لفائقة، و�أين ياأتي موقع كلية مبثل هذ� �لإجناز �لفذ و�لمتياز �لر�ئع، يف �لتغيري�ت 

التي حتدث يف الهند.

�إد�رة �شركة ريلين�س لل�شناعات  �آمباين، رئي�س جمل�س  �آمباين زوجة موكي�س  ونيتا 

املحدودة )RIL( هي رئي�شة مدر�شة دهريوبهاي �آمباين �لدولية. وكانت قد و�فقت بلطافة، 

على لقائي يف املدر�ضة. وعندما و�ضلُت كانت تعقد اجتماعاً ت�ضوده اأجواء اإيجابية متفاعلة مع 

�لطاقم �لإد�ري. وقد كان باإمكاين معرفة �أنها كانت م�شغولة جد�ً يف رعاية �ملدر�شة و�إعطاء 

تعليماتها وتوجيهاتها �خلا�شة. وبعد دقائق قلئل ح�شرت �إيلَّ و�عتذرت لأنها جعلتني �أنتظر، 

و��شطحبتني �إىل د�خل مكتبها. كانت هناك يف غرفة �ملكتب لوحات فنية حديثة من قما�س 

الكانڤا معلقة على احلائط، وبع�ص املخدات احلريرية املطرزة ب�ضكل بديع ملقاة على االأريكة. 

كانت هناك �شورة كبرية بالألو�ن لل�شخ�س �لذي �شميت �ملدر�شة با�شمه، دهريوبهاي �آمباين، 

�لذي متثل روؤيته وقيمه منار�ت ت�شرت�شد بها �ملدر�شة. �إل �أن نيتا �آمباين حتمل معها �أي�شاً 

خربتها �خلا�شة وطاقتها �حليوية �إىل �ملوؤ�ش�شة �لتعليمية. وتقول نيتا وهي ُمدر�شة �شابقة �أنه 

كانت متلك د�فعاً قوياً وحما�شة �شديدة لإن�شاء مدر�شة )DAIS( نتيجة ل�شعور �خليبة و�لإحباط 

الذي اأ�ضابها اإزاء �ضرامة النظام التعليمي التقليدي للهند. وقد اأقنعتها دموع اأوالدها التي 

كانت تنهمر يف �ضبيحة االأيام التي يذهبون فيها اإىل املدر�ضة، باحلاجة اإىل اإيجاد منهج 

اأف�ضل يركز اهتمامه على االأطفال. وتعد مدر�ضة )DAIS( م�ضروعها اخلا�ص. وهي ترغب يف 

�إن�شاء مدر�شة هندية متميزة عاملياً، و�أن تكرر نوعية �لت�شنيف يف من�شاآت تعليمية �أخرى، غري 

�أنها ترغب �أي�شاً يف تطبيق منوذجها �ملتميز على �ملد�ر�س �حلكومية يف �لهند.

وت�شتخل�س نيتا �آمباين �لكثري جد�ً من �ملعلومات و�خلربة من درو�س تربيتها �خلا�شة. 

وقد اأبلغتني اأنها ن�ضاأت يف اأ�ضرة م�ضرتكة كبرية يف �ضانتا كروز، وهي منطقة تقع يف �ضواحي 



283 املدن

بومباي غري بعيدة عن غوهو. »لقد ترعرعت يف جو كنِت تتعلمني فيه �أن تعتني بالآخرين. كنا 

�أحد ع�شر �شخ�شاً يف �ملنزل، بحمام و�حد. و�أنا �أقول لأولدي عندما يطلبون حماماً خا�شاً 

بهم، هذ� �لكلم:��شمعو�، كان علينا �أن نقف يف �لدور لدخول �حلمام. كنت تتعلمني �لتحلي 

بال�شرب، وكنت تتعلمني �مل�شاركة مع �لآخرين. كان عمي يعي�س معنا وكان �شرير�ً. كان علينا 

�أن نقر�أ له، و�أن ناأخذه للتنّزه خارج �ملنزل. وكان جدي ي�شدد دوماً على �لتعاطف. وقد تعلمنا 

�أن نكون عطوفني، و�أنا �أقول ملوكي�س: �إنها كانت طفولة من ق�ش�س �خليال«.

تعد مدر�ضة )DAIS( مدر�شة هندية ب�شورة متميزة. وقد قالت يل نيتا �آمباين: »�إن �لعوملة 

ال تعني التطبيع باأفكار واأ�ضاليب احلياة الغربية. وتعد ممار�ضة ريا�ضة اليوغا ن�ضاطاً اإلزامياً 

يف املدر�ضة. ويدر�ص االأطفال الرق�ص الهندي واملو�ضيقا الهندية«. وهي واثقة اأي�ضاً باأن 

�لتلميذ يفهمون تاريخ �لهند �مل�شتقلة. »لقد قمنا باإعد�د برنامج كامل عمن نا�شل من �أجل 

�حلرية. ووجدنا �لكثريين من �ملنا�شلني ممن كانو� ما ز�لو� على قيد �حلياة، ودعوناهم �إِىل 

املدر�ضة، وكان ذلك جزءاً من برنامج ا�ضمه »نحن ال�ضعب«. كما قمنا بدرا�ضة كفاح الهند 

من اأجل احلرية منذ عام )1857( حتى اإعالن الد�ضتور«.

كان اأكرث ما ا�ضرتعى انتباهي ب�ضاأن مدر�ضة )DAIS( روح �لتعاطف و�لهتمام بالآخرين 

�لتي عملت �آمباين على �أن جتعلها متكاملة مع �لتجربة �لتعليمية للأطفال. ففي مدر�شة 

)DAIS( يتعلم �لتلميذ �لهتمام بالبيئة عن طريق �إعادة تدوير �ملياه و�حلفاظ عليها. 

وهم يتعلمون �لهتمام مبن هم �أقل حظاً منهم من �إخو�نهم �ملو�طنني عن طريق �لعمل 

ت يل نيتا �آمباين، باأنه »عقب زيارتهم �لأوىل �إىل �حلي �لفقري، مل  يف دهار�ڤي. وقد �أ�شرَّ

يعودو� يرغبون يف �لعودة �إليه، لكنه �لآن جمرد جزء من حياتهم �ملدر�شية �لعادية. وهذ� 

مهم جد�ً بالن�شبة يل، و�أكدت »�إن �أطفالنا ياأتون لكت�شاب روح �لتعاطف و�لهتمام كجزء 

من �شخ�شيتهم. وعليهم �أل ي�شعرو� �أبد�ً وكاأنهم ي�شدون معروفاً �إىل �أحد ما. فهذ� يجب �أن 

يكون جزء�ً من كيانهم«.

وباالإ�ضافة اإىل جعل تالميذ مدر�ضة )DAIS( يدخلون �إىل حي �ل�شفيح �ملعدم لتقدمي 

�مل�شاعدة، فقد تو�شلت نيتا �آمباين �إىل �تفاق مع منظمة »�كانك�شا« Akanksha وهي منظمة 

 )DAIS( غري حكومية م�شّخرة مل�شاعدة �أطفال �لأحياء �لفقرية يف بومباي. وتفتح مدر�شة
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اأبوابها للتالميذ من منظمة اأكانك�ضا بعد �ضاعات الدرا�ضة النظامية، فتمنح االأطفال الذين 

يعي�ضون يف ظل بع�ص اأ�ضواأ االأو�ضاع يف العامل الفر�ضة، لكي يتعلموا يف واحدة من اأف�ضل 

�أو�شاط �لتعلم يف �لعامل. 

وتدرك نيتا �آمباين بعمق �أنه ل يكفي بالن�شبة للهند �أن يكون لديها ب�شعة مر�كز فقط 

من �لتميز مثل مدر�شة )DAIS( �إذ� ما ظلت هذه معزولة عن باقي �ل�شكان. وهي تقول: 

�إِنها جعلت من عملية و�شع ت�شور لكيفية �إي�شال �لتميز باأقل كلفة ممكنة �أمر�ً �إلز�مياً 

�ضمن املدر�ضة. واأو�ضحت اأنه »لي�ص هناك عدد كبري من اأولياء االأمور ممن يريدون اأن 

يح�شلو� على دعم �لعون �ملادي لو كان يف و�شعهم، ولذ� فقد �خرتنا وبدًلَ من من�شاأة تعليمية 

تتقا�ضى ر�ضوماً اأعلى وتقدم منحاً درا�ضية، من�ضاأة تتقا�ضى ر�ضوماً اأقل حتى ت�ضعر جميع 

�لأ�شر باأنها مت�شاوية. ونحن لدينا خليط كبري من �ملجتمع هنا. وت�شكل غرفة �ل�شف جتربة 

عملية لتحديد �مل�شتويات، وهي ت�شهم يف �لتجربة �لتعليمية. ويف حني يوؤدي خف�س جممل 

الدرا�ضة اإىل جعل كلفة الذهاب اإىل مدر�ضة )DAIS( اأقل من املبالغ املرتفعة التي يدفعها 

اأبناء الطبقة الرثية جداً من التالميذ من دون م�ضاعدة مالية، فاإن اخلليط ميكن اأن ي�ضمل 

فقط �أولد�ً من خلفيات تعي�س يف بحبوحة مادية ن�شبياً. ولكونها قد جلاأت �إىل تعليم �أطفال 

فقر�ء، فاإن نيتا �آمباين تعرف متاماً �أن �أطفال �لأحياء �لفقرية ل ي�شتطيعون �لذهاب �إىل 

مدر�ضة )DAIS( كطالب نظاميني.

�إل �أن نيتا �آمباين �أبلغتني �أن هدفها هو �أن تكون مدر�شة )DAIS( رائدة التغيري بالن�ضبة 

للمد�ر�س �حلكومية يف بومباي. وقالت: �إن هيئة بومباي �ملحلية تعلم ثمامنئة �ألف �إىل 

مليون طفل، »وهي متلك بنية حتتية قائمة. و�إذ� ما كان مبقدورنا �أن ناأخذ مدر�شة و�حدة 

وجنري حتوًل فيها، فاإننا ن�شتطيع �إيجاد �لنموذج؛ ثم يجب علينا �لإكثار منه، و�لإكثار 

منه ب�شرعة فل وقت هناك لإ�شاعته. فالهند تو�جه حالة طو�رئ تعليمية، ل �شيما يف 

�لتعليم �لبتد�ئي«.

لقد �رتبط تعاطفها بو�شوح مع �لأ�شلوب �ل�شخ�شي يف �لعمل �لذي تتبعه عائلة �آمباين 

مع �شركة ريلين�س: ويتميز هذ� �لأ�شلوب بطابع خا�س يركز على جملة توجيهات كالآتي: 

�جعله �لأف�شل، �جعله كبري�ً، كرره على نطاق و��شع، خف�س �لتكلفة، و�عمل على زيادة 
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�لفر�س. وقالت يل: »هذ� هو �لنموذج �لذي �أريد �أن �أ�شنعه: مقايي�س ممتازة ميكن حتمل 

كلفتها. اإنه عمل �ضعب من اأعمال التوازن ولكن ال بد لنا من اأن نقوم به«. وبينما كنا نودع 

بع�شنا مل تتمالك نف�شها من �لقول بانفعال: »�أتعلمني، �إنني �أحب عملي كثري�ً جد�ً. ول �أريد 

�أن �أُ�شيع يوماً و�حد�ً. �إنني �أَ�شعر باإح�شا�س كبري من �مل�شوؤولية، فكيف نحقق هذ� �حللم 

بالن�ضبة للهند؟ كيف جنعل كل طفل قادراً على القراءة والكتابة؟ اإن االأمر ال يتوقف اإطالقاً 

تقريباً عن توليد �شعور بالقلق يف د�خلك. �إنه يدفعِك �إىل �لأمام و�لأفكار ل تربح ذهنك 

اأبداً مهما كنت تفعلني«.

م�شتوى عاٍل من �لتعليم

الأطفال الهند الفقراء

ت�شّخرموؤ�ش�شة عظيم برميجي �أعمالها بالكامل لتح�شني �لتعليم �لبتد�ئي يف �لهند من 

اأجل االأطفال االأ�ضد فقراً يف البالد. وتعمل املوؤ�ض�ضة مع املدار�ص احلكومية املوجودة، وب�ضكل 

�أ�شا�شي يف �لقرى �لريفية �لفقرية. �إن �لعبارة �لتي تخت�شر روؤيتها هذه، مقنعة متاماً: 

�إن�شاين من�شف  »�لإ�شهام ب�شكل كبري يف تعليم عاملي عايل �مل�شتوى، ي�شهل قيام جمتمع 

التنفيذي  املدير  راجنكار،  ديليب  مع  لالجتماع  بنغالور  اإىل  �ضافرت  قد  وكنت  وعادل«. 

للموؤ�ض�ضة الأعرف املزيد عنها، وزرت الحقاً اثنتني من املدار�ص يف حيدر اأباد، حيث تعمل 

موؤ�ش�شة عظيم برميجي، وذلك لكي �أرى بنف�شي كيف تعرّب �ملوؤ�ش�شة عن �أفكارها، وتنفذ 

خططها على �أر�س �لو�قع.

تقع مكاتب �ملوؤ�ش�شة يف بناء و�شعت �لت�شميم �ملعماري له �ل�شيدة برميجي. ويتمو�شع �ملبنى 

يف غابة �شغرية من �أ�شجار �لأوكاليبتو�س خلف مقر مكاتب �شركة »ويربو«، وهو عبارة عن 

من�شاأة م�شيدة من �لآجر �لأحمر �لبهيج، وم�شمم ب�شكل ي�شمح بدخول �أكرب كمية من �ل�شوء، 

وتقلي�س �لفارق ما بني �لق�شم �لد�خلي و�لق�شم �خلارجي. ويف هذ� �لو�شط �ملتناغم و�مل�شامل، 

ير�أ�س ديليب ر�جنيكار جهود �ملوؤ�ش�شة لنقل �لتغيري �لثوري على نطاق و��شع، �إىل �أفقر �ملد�ر�س 

يف �لهند. ور�جنيكار رجل لطيف يف منت�شف �لعمر له حلية م�شذبة على نحو متقارب مع خ�شل 

رمادية، وكان يرتدي قما�ضاً م�ضنوعاً من القطن املحبوك يدوياً عندما التقينا.
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»نحن نركز على �إحد�ث تغيري على نطاق و��شع وعلى �إحد�ث �إ�شلح منهجي. وين�شب 

�هتمامنا على جودة �لتعليم �لبتد�ئي. فهناك يف �لهند مئتا مليون طفل ترت�وح �أعمارهم 

ما بني �ل�شاد�شة و�لر�بعة ع�شرة يدر�شون يف مد�ر�س �بتد�ئية حتى �ل�شف �لثامن. وهنالك 

مليون مدر�شة وخم�شة مليني مدر�س. ويعي�س �شبعون باملئة من هوؤلء �لأولد يف مناطق 

ريفية. ويف الوقت احلا�ضر، يكمل ثلث اأطفال الهند فقط ال�ضف العا�ضر. وثلث االأوالد يف 

�ل�شف �خلام�س ل ي�شتطيعون �لقر�ءة و�لكتابة. ولكنَّ خم�شًة و�شبعني باملئة من �شعبنا ل 

ميلكون فر�شة ��شتعمال مياه �حلنفية، وخم�شني باملئة لي�شت لديهم كهرباء. وهذ� هو �لتحدي 

الذي نواجهه. ومن اأجل القيام بذلك وفق املقيا�ص املطلوب، فاإننا نعمل مع مدار�ص حكومية 

واإدارات الدولة التعليمية. اإن مهمتنا االأ�ضا�ضية هي اإعادة تعريف كلمة »ماذا« و»كيف« يف 

�لتعليم، مع �لرتكيز على �لطفل. �إننا نركز على �ملد�ر�س �شديقة �لطفولة، وعلى �شمانات 

�لتعليم، وعلى �ملبادر�ت �ملتخذة يف جمال �لتكنولوجيا، وعلى �إ�شلح �لإد�رة �لتعليمية من 

اأجل تغيري النظام البيئي«.

و�أردت �أن �أعرف »ماذ� كانت تعني �ملدر�شة �شديقة للطفولة؟ فاأو�شحت قائلة: »�إننا 

نعمل على هذا امل�ضروع بال�ضراكة مع منظمة اليوني�ضيف UNICEF وحكومة والية كارناتاكا. 

ويعد هذ� تد�خًل �شامًل. ويف �ملدر�شة �شديقة �لطفولة ل بد من �أن يكون �لأطفال متحم�شني 

لها ويرغبون بالذهاب اإليها. وال بد من ا�ضتيعاب جميع االأطفال فيها بغ�ص النظر عن النوع 

�لجتماعي ذكر�ً كان �أم �أُنثى، �أو �لو�شع �لجتماعي - �لقت�شادي. ويجب على �ملدر�شة �أن 

ت�شاعد على تنظيم �لتعليم �لت�شاركي و�أن تكون نظيفة وتتبع �لقو�عد �ل�شحية. ولبد جلميع 

�لأولد من �أن يكملو� �ل�شف �خلام�س على �لأقل. ومبوجب برنامج »�شمان �لتعلم« �لذي 

و�شعناه فاإن تعريف مدر�شة �شمان �لتعلم هو �ملدر�شة �لتي يتم فيها ت�شجيل مئة باملئة من 

�لأولد، ويو�ظب على ح�شور �لدرو�س فيها بانتظام ت�شعون باملئة منهم، ويربهن �شتون باملئة 

منهم على �لأقل على حم�شلت تعلم متوقعة«.

وقد بادر عظيم برميجي مرتني �إىل حتويل �أ�شهم قيمتها )3.5( مليار�ت روپية �أو ما يقارب 

)80( مليون دولر يف �إطار تربعه بتقدمي منح مالية للموؤ�ش�شة. وهناك )250( من املخت�ضني 

واخلرباء و)1,100( من �ملتطوعني يعملون ل�شالح �ملوؤ�ش�شة يف �شت ع�شرة ولية خمتلفة يف 
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�أنحاء �لهند. وقال ر�جنيكار: »كل �شيء يتم �لتخطيط له بال�شر�كة مع �حلكومة، ونحن ل 

نبحث عن اأي تقدير وعرفان اأو عن التاأ�ضي�ص لعالمة جتارية. اإن متعتنا تتحقق عندما يحدث 

التغيري، ولي�ص بجعل ا�ضمنا ظاهراً هناك. ويجب على احلكومة يف النهاية اأن تر�ضي نظاماً 

موؤ�ض�ضاتياً للمبادرات اإذا ما كان لها اأن تنجح. ونحن ن�ضتطيع اأن نوجد يف كل مدار�ص الهند. 

�إن مهمتنا هي �إثبات �شحة �ملفهوم �لذي ن�شتند �إليه، و�إيجاد �لطرق و�لو�شائل لتغيري طريقة 

التفكري من اأجل اعتماد نظام بيئي يركز على التغيري. وعلى احلكومة اأن تتوىل اإدارة االأمور 

انطالقاً من هناك«.

�أكرب  �أحد  �ملتكرر للمدر�شني كان  �لغياب  �أن  �أ�شخا�س عديدين:  كنت قد �شمعت من 

�مل�شكلت �لتي تو�جه عملية حت�شني �لتعليم �لبتد�ئي. وبو�شفهم موظفني لدى �حلكومة، 

فاإنه ال ميكن طرد املدر�ضني ب�ضهولة. كما اأن الف�ضاد يطرح م�ضكلة كبرية بوجود اأنا�ص يدفعون 

ر�ضوة للح�ضول على وظيفة مدر�ص، وجمع الراتب، والتعاقد يف اخلفاء مع �ضاب مراهق يف 

�لقرية ليح�شر �إىل �ملدر�شة نيابة عنهم بني �حلني و�لآخر. و�شاألت ر�جنيكار كيف جعلت 

�ملوؤ�ش�شة �ملدر�شني يلتزمون بالقيام بعملهم، ل �شيما يف �ملناطق �لريفية. فاأجاب: »ذ�ك هو 

ما يركز عليه برنامج �شمانات �لتعليم. وهو �أوًل برنامج طوعي مبدئياً. ونحن نقوم باإبلغ 

املدار�ص اأننا �ضوف جنري تقومياً لكل االأوالد يف املدار�ص. و�ضوف نخترب كيفية �ضري درا�ضة 

تلميذكم. و�شوف ن�شتخدم ذلك لتقدمي �شورة و��شحة عما يجري، و�شنعلن �لنتائج على 

�لأهايل؛ وعلى �ملجتمع �ملحلي �أن يتوىل �إد�رة �لأمور �نطلقاً من هناك. فالأهايل يريدون 

�حل�شول على تعليم جيد لأولدهم«.

لقد ذكرت كيف كنت متاأثرة باالإح�ضا�ص بامل�ضوؤولية امل�ضرتكة ال�ضائد بني روؤ�ضاء ال�ضركات 

�لتجارية �لذين �لتقيتهم يف �لهند. وترك ذلك يف نف�شي �نطباعاً جيد�ً. وقد كان ر�جنيكار 

مت�شككاً بقوله: »�إن رد فعل �ل�شركات �لتجارية لي�س م�شجعاًَ جد�ً. ومبقدورهم �أن يلعبو� دور�ً 

مهماً. مبقدورهم �أن ميار�شو� �ل�شغط على �لنظام عن طريق تغيري �شيا�شة �لتوظيف �لتي 

يتبعونها. وحقيقة �لأمر هي �أن �لهند �شوف تو�جه �أثناء خم�س �شنو�ت نق�شاً يف �لكو�در 

املتخ�ض�ضة يف تكنولوجيا املعلومات بحدود 350,000 فني وخبري. ومع ذلك فاإن �ل�شركات ل 

ترغب يف �ل�شتثمار يف تعهد�ت طويلة �لأمد وغري مبا�شرة. وعليها �أن تقر باأن ثمة عن�شر�ً 
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�جتماعياً بالن�شبة لن�شاطهم �لتجاري �إل �أن ما يتحدث عنه معظمها هو ن�شب قيمة �لأ�شعار 

�إىل قيمة �لإير�د�ت. ويفتقر روؤ�شاء �ل�شركات �لتجارية �إىل �مل�شد�قية، لأن هناك �لكثري من 

�لنفاق. فقط �أعِط �لقليل من �شيء ما لإ�شكات �لنا�س �إذ� ماكنت تقوم بالت�شبب يف �لتلوث. 

ثم ��شتمر يف عملية �لف�شاد. �أما نحن فاإننا نتبنى وجهة نظر خمتلفة متاماً. فكلمة عمل �خلري 

واالأعمال االإن�ضانية هي فكرة بغي�ضة بالن�ضبة لنا. ونحن بحاجة اإىل تغيري منهجي وحلول 

بعيدة االأمد. نحن بحاجة اإىل مقاربة مهنية للحلول املتطورة بالن�ضبة للحياة العامة«.

�شاألته ما �إذ� كانت �شركة »ويربو« تقوم بعمل �أي �شيء خارج �ملوؤ�ش�شة ب�شفتها �شركة 

جتارية، من �أجل �إظهار �مل�شوؤولية �مل�شرتكة، فاأجاب: »بكل تاأكيد«. وتقوم �شركة ويربو، على 

�شبيل �ملثال، مبعاجلة هذ� �ملو�شوع على موقع e-waste، �لإلكرتوين و�خلا�س بالنفايات 

الناجمة عن �ضناعة و�ضائل تكنولوجيا املعلومات.

كنت يف طريقي �إىل مدينة حيدر �آباد يف �ليوم �لآتي. وكانت �ملوؤ�ش�شة تعمل يف �ملد�ر�س 

�ملوجودة عرب ولية �ندر� بر�دي�س، مبا فيها مد�ر�س �ملناطق �لفقرية من حيدر �آباد. وهياأ 

يل ڤيجاي غوبتا ات�ضااًل مع جاغادي�ص بابو، الذي يعمل ل�ضالح املوؤ�ض�ضة هناك. ورتب يل 

بابو اأمر زيارة مدر�ضتني، وجعل اأحد اأع�ضاء الدائرة التعليمية يف اندرا برادي�ص يرافقنا 

يف الزيارة.

وحاملا هبطت بي �لطائرة �أثار �إعجابي �لتباين �جلذري بني حيدر �آباد و�ملدن �لهندية 

�لأخرى �لتي كنت �أعرفها. فهناك �شو�رع عري�شة نظيفة ت�شطف على جانبيها جممعات 

جتارية وجممعات �شكنية، ت�شم �شققاً فخمة، وبحرية مركزية، تنتظم يف حميطها حد�ئق 

عامة حديثة. وكل �شيء م�شاء باأ�شو�ء �لنيون ليًل - وتبدو حيدر �آباد، �لتي باتت تناف�س 

بنغالور ب�شرعة بو�شفها مدينة تكنولوجيا �ملعلومات �لأوىل، تبدو �أكرث �شبهاً مبدينة بانكوك 

من �أية مدينة هندية �أخرى. ويف حني كنا ن�شق طريقنا �إىل �ملدر�شة �لأوىل �لتي كنا �شنزورها 

يف �شباح �ليوم �لآتي على �أي حال، وعربنا عرب �إحدى بو�بات �ملدينة �إىل �لق�شم �لأقدم من 

�لبلدة، كان �لأمر �أ�شبه باملرور عرب نوع ما من �لت�شويه يف حيز �لتطور: فقد وجدت نف�شي 

فجاأة وقد عدت �إىل �لهند بلد �لفقر�ء مب�شاكنها �ملتد�عية �ملت�شدعة، و�شو�رعها �ملغربة، 

وعنزاتها ال�ضاردة واأكوامها من القمامة.
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توجد يف ولية �ندر� بر�دي�س خم�شة وخم�شون �ألف مدر�شة �بتد�ئية، وع�شرة �آلف مدر�شة 

�إعد�دية و�ثنتا ع�شرة مدر�شة ثانوية. وتعمل موؤ�ش�شة عظيم برميجي مع خم�شمئة مدر�شة 

ريفية يف �لولية. و�إذ� كان با�شتطاعة �ملدر�شة �إثبات �أنها متتلك م�شدر�ً قانونياً للكهرباء 

)تتف�ضى يف الهند قر�ضنة التيار الكهربائي( وغرفة ميكن اإبقاوؤها نظيفة، عندها تكون 

املدر�ضة موؤهلة ال�ضتجرار اأموال من احلكومة الهندية وحكومة الوالية من اأجل احل�ضول 

على �أجهزة �لكمبيوتر؛ وتوؤمن �ملوؤ�ش�شة بدورها تقدمي �لربجميات �لتعليمية.

قال يل بابو: �إن �أول مدر�شة كنا �شنزورها تقع يف حي فقري للغاية. وكان �لدخل �ل�شهري 

للأ�شر �لتي تعي�س فيه يبلغ �ألفي روپية كل �شهر، �أي نحو )45( دولر�ً. كانت �ملدر�شة م�شّيدة 

د�خل منطقة م�شورة باجلدر�ن، مع ملعب يف �لو�شط. كانت هناك مر�حي�س ت�شطف مبياه 

جارية وحنفية ل�شرب �ملياه. وكانت هناك عيادة طبية، حيث قيل يل: �إِن طبيباً ياأتي بانتظام 

ويتفقد �شحة �لتلميذ. »�أجريت لطالبني جر�حة يف �لقلب بعدما مت فح�شهما من قبل 

�لطبيب، وخ�شع �آخر جلر�حة يف �لعني، كما قال يل �أحد �ملدر�شني، وكل �لتلميذ يتلقون 

لقاحاتهم عن طريق �لعيادة. ويتم تقدمي وجبة مغذية يف وقت �لظهرية. وكانت هناك 

قدور كبرية من االأرز والعد�ص بانتظار االأوالد يف �ضبيحة زيارتي. وكنت معجبة باملدر�ضني، 

وجميعهم من �لن�شاء، �للو�تي و�إن كن يرتدين ملب�س لي�شت باأف�شل من ملب�س تلميذهن، 

رن كامل وقتهن لهم. كان �لوقت يقرتب  فقد كن ميتلكن مو�رد متو��شعة بدورهن، وي�شخِّ

من نهاية الف�ضل الدرا�ضي، وكان طالب ال�ضف العا�ضر على و�ضك التخرج وكانت بع�ص 

�لفتيات تت�شبثن مبعلماتهن حزينات لفر�ق �أولئك �لن�شوة �للو�تي كان لهن �شاأن كبري جد�ً 

يف حياتهن.

�شعدنا �إىل �لطابق �لعلوي حيث كانت هناك �شنادل و�أحذية طرية من �ملطاط مكومة 

خارج باب �لغرفة �لأخرية يف نهاية �ملمر �ملفتوح. وكان هذ� هو �ملدخل �إىل خمترب �حلا�شوب 

�لذي �شم ع�شرة �أجهزة كمبيوتر ومكيف هو�ء. وجل�س ثلثة �أولد عند كل جهاز. كان 

هناك �أولد من جميع �لأعمار، ولكن معظمهم �أولد يف �ل�شف �لثالث. كانو� يطبقون درو�شاً 

خمتلفة م�شتخدمني برجميات مطورة قدمتها موؤ�ش�شة عظيم برميجي. وُده�شت لروؤية لوحة 

اأن ُمدر�ص مادة احلا�ضوب  الهندية«. وعلمت  »املوؤ�ض�ضة االأمريكية  باليد ت�ضكر  م�ضنوعة 
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�لكمبيوتر  �أجهزة  �أما  �ملوؤ�ش�شة.  كان يح�شل على معونة مالية مبوجب منحة من هذه 

ذاتها فقد جرى التربع بها من قبل �ضركة هيوليت باكارد )HP(. وبف�ضل ال�ضراكة ما بني 

الهيئات واملوؤ�ض�ضات وحكومة الوالية، واحلكومة الوطنية، كان لدى االأوالد يف هذه املدر�ضة 

عب ما بني �حلكومة،  خمتربلأجهزة �لكمبيوتر. وي�شكل هذ� �لنوع من �ل�شر�كة �لثلثية �ل�شُّ

القطاع اخلا�ص واالأعمال االإن�ضانية املفتاح حلل م�ضكالت الهند.

وقال بابو: »�إن خم�شة باملئة من �أهايل هوؤلء �لأولد �أميون. وهم ل ي�شتطيعون زيارة 

�ملدر�شة �أبد�ً، لأنهم عمال باملياومة، و�إذ� ما �أ�شاعو� يوماً و�حد�ً ف�شوف يفقدون عملهم. ومل 

ي�شبق لهوؤلء �لأولد �أن �شاهدو� جهاز كمبيوتر »حا�شوب«  قبل �أن يدخلو� هذه �لغرفة، وهم 

يحبون �أن يلم�شو� �لأجهزة �أو حتى جمرد �لوقوف بالقرب منها، فهم مفتونون بها«.

وكان هناك ويف الغرفة املجاورة مئة ولد يجل�ضون مرتبعني على االأر�ص، يتابعون در�ص 

احلا�ضوب ذاته، ينجزه ولد يف مقدمة ال�ضف على لوحة مفاتيح مو�ضولة بجهاز تلفاز كبري. 

و�أو�شح بابو »لي�س هناك �أجهزة حا�شوب كافية لكل �لأولد، لكي ياأخذو� دورهم يف وقت 

واحد. فهناك )121( ولد�ً يف غرفة �ل�شف �لثالث، و)141( يف غرفة ال�ضف اخلام�ص، ولذا 

فهم يتابعون م�شاهدة �لدر�س �ليوم. و�شوف ياأتي دورهم عند جهاز �حلا�شوب يف يوم �آخر«. 

و�شاألته �إن كان هذ� عدد �لأولد يف كل غرفة �شف ولكل معلم، فرد بالإيجاب.

وقالت يل مندوبة �لد�ئرة �لتعليمية يف ولية �ندر� بر�دي�س: »نحن لدينا يف مدينة حيدر 

�آباد عدد كبري من �مل�شلمني. وهم فقر�ء جد�ً. وحتاول �حلكومة ت�شجيع �لتعليم وهو جماين 

بالن�ضبة للفتيات، كما اأنهن يتنقلن جماناً يف حافالت املدينة. وعندما يكملن ال�ضف العا�ضر، 

تودع احلكومة نقوداً يف ح�ضاب م�ضريف ل�ضاحلهن. وكانت هناك عادة رائجة باإر�ضال العديد 

من الفتيات ممن هن يف �ضن التا�ضعة اأو العا�ضرة اإىل منطقة اخلليج. واأهلهن فقراء للغاية 

اأما يف الوقت احلا�ضر فاإن اأعداداً متزايدة منهن يتوجهن للدرا�ضة يف املدر�ضة«.

كان �لطلب متلهفني لكي ي�شرحو� يل ما كان با�شتطاعتهم �لقيام به و�شعرو� بالفخر 

عندما �أكد جهاز �حلا�شوب �لإجابة �ل�شحيحة. وقال يل �ملدر�شون: �إِن عندهم برناجماً ملا 

قبل وبعد �لدو�م �لدر��شي من �أجل �لأولد �لذين �نقطعو� عن �لدر��شة �أو تاأخر تعليمهم ��شمه 
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»ج�شر نحو �مل�شتقبل«. وباإمكانهم �أن ياأتو� �إىل �ملدر�شة يف �أثناء �شاعات توقف �لدو�م، و�أن 

يعو�شو� ما فاتهم من درو�س، بهدف �لعودة للن�شمام �إىل �شفهم. وتباهى �ملدر�شون بتقدمي 

عرو�س م�شورة على �شا�شة �حلا�شوب بو�شاطة برنامج »پاور پوينت« من �بتكار �لأولد �لأكرب 

�شناً. وقال يل بابو: �إن �ندر� بر�دي�س كانت �إحدى �أوىل �لوليات �لتي �أدخلت �أجهزة �لكمبيوتر 

يف الهند. كذلك هناك برنامج �ضمان �ضحي عاملي لالأوالد. و�ضهدت الوالية حت�ضناً بن�ضبة 

)12( باملئة يف ت�ضجيل الطالب يف املدار�ص وزيادة بن�ضبة )50( اإىل )60( باملئة يف ��شتبقائهم 

فيها. ويجب على كل �ملدر�شني �أن يجتازو� �متحانات خا�شة ملعرفة مدى كفايتهم ف�شًل  عن 

ح�شور دور�ت �شنوية مدتها و�حد وع�شرون يوماً، وذلك لتحديث معلوماتهم.

وقال �لرجل �لذي يعمل يف �لد�ئرة �لتعليمية: »�إن �لعوملة جتعل �لنا�س يرغبون يف 

�حل�شول على تعليم �أكرث. وهناك تاأثري كبري ل�شناعة �لربجميات هذه. �جلميع يريد تعليماً 

�أف�شل. وقال �أي�شاً: �إن حكومة ولية �ندر� بر�دي�س تقوم باإن�شاء مر�كز ريفية خلدمات 

�لربيد �لإلكرتوين، حيث ي�شتطيع �لقرويون �لو�شول �إىل �شجلت �لكرتونية لكل �لوثائق 

و�مل�شتند�ت �ملدنية مبا فيها �شهاد�ت �مليلد، و�شهاد�ت �لزو�ج، عائد�ت �ل�شر�ئب، �شند�ت 

ملكية االأرا�ضي، �ضهادات النظام الطبقي )مهمة يف بلد حيث ُتخ�ض�ص ن�ضبة من الوظائف 

احلكومية لطبقات اجتماعية معينة(، وفواتري الكهرباء. ويرى النا�ص تكنولوجيا املعلومات 

وهي تعمل يف حياتهم �ليومية، ول بد لهذ� من �أن ينبه �لهنود �لأميني من �أبناء �لأرياف �إىل 

ما تب�شر به �لتكنولوجيا من خري و�أن يحثهم �أكرث باملقابل ليطالبو� باحل�شول على �لفر�س 

�لتعليمية لأولدهم - وهذ� هو بال�شبط ما تريده موؤ�ش�شة عظيم برميجي �أن يحدث.

من �ل�شعوبة مبكان �ل�شتهانة بتاأثري �شناعة تكنولوجيا �ملعلومات يف �لهند على �لبلد. 

فاأوًل هناك، وكما �أ�شارت ناريانا مورثي من �شركة �نفو�شي�س، �لفكرة �لثورية لنظام ذوي 

�لكفاية، ومفادها: �أن �أي �شخ�س تعلم وعمل بجد ميكنه حتقيق �لنجاح. ثم هناك �لد�فع 

القوي لرد العطاء للبالد، ولزيادة الفر�ص التعليمية حتى يتمكن عدد اأكرب من مواطني الهند 

يف �مل�شتقبل من �مل�شاركة يف تو�شيع �لأن�شطة �لقت�شادية فيها. �أخري�ً هنالك عملية حتويل 

ما ت�شميه موؤ�ش�شة عظيم برميجي �لنظام �لبيئي، حيث ي�شعر �لأهايل، �لأولد، �ملربون، 

و�لإد�ريون و�أخري�ًَ �ل�شيا�شيون وروؤ�شاء �ل�شركات �لتجارية ي�شعرون جميعهم باإح�شا�س قوي 
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من �لن�شاط و�لإثارة، وحيث يتم حتويل �ملو�قف وطرق �لتفكري و�ل�شلوك. وحاملا يدرك ما 

يكفي من �لنا�س �ملعنيني �أن �لو�شع �لر�هن لي�س مقبوًل، و�أنهم ميلكون �لقدرة على تغيريه، 

فاإنهم �شوف يفر�شون عملية حت�شينه و�إ�شلحه.

 Sarva Shiksha Abhiyan »ولدى حكومة الهند برنامج يدعى »�ضارڤا �ضيك�ضا ابيهيان 

هدفه �ضمان اأن جميع االأوالد من �ضن ال�ضاد�ضة وحتى الرابعة ع�ضرة يذهبون اإىل املدر�ضة، 

و�أن كل �أطفال �لهند يتلقون ثماين �شنو�ت على �لأقل من �لتعليم �لنظامي. ومع ذلك، ففي 

عام )2005(، �أنهى �ل�شف �لثامن �أقل من ن�شف �لأولد �لهنود �لذين مت قبولهم يف �ل�شف 

االأول، وبلغت ن�ضبة الت�ضرب من املدر�ضة )52.79( باملئة. وهناك اأ�ضباب متعددة تقف وراء 

ذلك، فت�شعة ع�شر باملئة من �ملد�ر�س �لبتد�ئية ت�شم يف هيئتها �لتعليمية مدر�شاً و�حد�ً. 

و�ملر�فق �ل�شحية رديئة و�لعديد منها ينق�شها �ملر�حي�س �أو �ملياه �جلارية. و�أبلغني �شيباين 

 ،United Way India »ضات�ضديڤ، رئي�ص املوؤ�ض�ضة االجتماعية اخلريية »يونايتد واي انديا�

اأن ما يزيد على )80( باملئة من املدار�ص الر�ضمية يف والية مهارا�ضرتا، اإحدى اأغنى واليات 

�لهند، تفتقر �إىل مياه �ل�شرب. ويحدث هذ� يف مناخ حار. ومتتلك �ملد�ر�س �لر�شمية �لتي 

ر�أيتها مر�فق بد�ئية للغاية، وغالباً ما يجل�س �لأولد على �لأر�س، لأنهم لي�س عندهم منا�شد 

�ألو�ح �لأردو�ز، باعتبار �أن ��شتخد�م �لورق و�أقلم  �أو كر��شي. وهم ي�شتغلون على  در��شية 

�لر�شا�س و�حلرب مكلف جد�ً، كما �أنهم يت�شاركون معاً يف قر�ءة كتب مهرتئة جد�ً. و�إذ� 

ما كانت �ملدر�شة موجودة د�خل مبنى �إِ�شمنتي، كما هو حال �لعديد منها، فاإنها موح�شة 

على الدوام فلي�ضت هناك من نباتات رائعة مزروعة، وال مالعب ريا�ضية اأو معدات ملالعب 

�لأطفال، ول �أ�شغال فنية معلقة يف غرف �ل�شفوف، وبالتاأكيد ل توجد خمترب�ت علمية، ول 

�شتديوهات للفنون �أو قاعات للمو�شيقى. وتعاين مد�ر�س �لهند �لبتد�ئية �لر�شمية معدلٍت 

عاليًة لتغيب �ملعلمني، ويجد �لعديد من �لأولد �أن تقدمهم �لرتبوي يتعر�س للتوقف ب�شكل 

�أعمارهم ما بني  )42( مليون طفل يف �لهند ترت�وح  منتظم. ويف عام )2005(، كان هناك 

ال�ضاد�ضة والرابعة ع�ضرة ال يذهبون اإىل املدر�ضة. كذلك فاإن ا�ضتمرار عمل االأطفال وا�ضتمرار 

�لهجرة �لد�خلية للمليني من �لهنود، �لذين ياأخذون معهم �أولدهم، وهم ينتقلون من عمل 

�إىل �آخر، و�لتمييز و��شع �لنطاق �شد �لفتيات، وهي ق�شايا �أتناولها يف �لف�شل )6( كانت اأي�ضاً 

.
)21(

عو�مل حترم �لكثريين من �أطفال �لهند من حقهم يف �لتعليم �لبتد�ئي �لأ�شا�شي
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اإن �ضورة بنت يف ال�ضاد�ضة ع�ضرة من العمر على و�ضك التخرج يف ال�ضف العا�ضر، وهو 

�إجناز طبيعي يف �لنظام �لتعليمي للهند، �لتي رمبا يكون و�لد�ها �أميني، وكانت �أمها بالتاأكيد 

يف �شنها عندما �أ�شبحت �أماً، وهي مم�شكة بذر�ع معلمتها ومتيل على كتفها يف حني حُتدق 

كلتاهما يف عر�س لربنامج »پاور پوينت« على �شا�شة جهاز �لكمبيوتر، كانت قد تعلمت �أن 

تعمل على �بتكاره يف مدر�شة مك�شوة بالغبار يف حي فقري قذر، ب�شبب �إميان وتفاين �ملئات من 

االأفراد، الذين ميتلكون الدافع، والذين يوؤمنون باإمكانيتها وطاقتها الكامنة، هذه ال�ضورة 

ت�ضكل بالن�ضبة يل جوهر ما هو االأكرث مدعاة لالأمل ب�ضاأن م�ضتقبل الهند.

�لألعاب �لريا�شية يف �لعا�شمة: ترتيب نيودلهي

كانت هناك يف �لعام �ملا�شي على طول كل من�شف يف �لطرق �لعامة يف مدينة دلهي 

 Challo من مدينة معزولة اإىل مدينة عاملية!« وتعني عبارة ،Challo Dilli« الفتات تعلن

Dilli، »لننطلق، يا دلهي«. و�ضتعقد دورة االألعاب الريا�ضية لدول حلف الكومنولث يف دلهي 

يف عام 2010. ومتلك عا�شمة �لهند كل عزم ممكن لتكون جاهزة لإثارة �إعجاب �لزو�ر من 

كل دول �لعامل. وقيا�شاً على منط �لنموذج �ملطلوب من �شائقي �شيار�ت �لأجرة يف �لعا�شمة 

ال�ضينية بيجني حت�ضرياً لالألعاب االأوملبية التي �ضتجري فيها، �ضيكون مطلوباً من �ضائقي 

�لأجرة يف مدينة دلهي �أن يجتازو� �متحاناً يف �للغة �لإنكليزية لدى �إعادة جتديد رخ�س قيادة 

. وحتى ل تتفوق عليها �ل�شني، عربت �لوزيرة �لأوىل 
)22(

�ضيارات االأجرة التي يعملون عليها

لوالية دلهي عن ثقتها يف كلمة األقتها يف احتفال �ضبق عيد اجلمهورية يف العام املا�ضي، باأن 

�لهند �شت�شت�شيف كًل من �لألعاب �لريا�شية �لآ�شيوية يف عام )2014(، واالألعاب الريا�ضية 

االأوملبية يف عام )2016(، و�أعلنت �أن هذه �ملنا�شبات �لدولية متثل حتدياً كبري�ً باعتبار �أن على 

دلهي �أن تقوم بتح�شري�ت و��شعة �لنطاق للألعاب �لريا�شية. ولكن دلهي �شوف ت�شبح قطعاً 

)23(
مدينة من نوعية عاملية يف املدة التي ت�ضبق انعقاد دورة االألعاب الريا�ضية فيها.

�إن نيودلهي هي �لآن �أكرث منطقة عمر�نية خ�شار�ً و�ت�شاعاً يف �لهند. ول ت�شاهد فيها 

اأحياء فقرية، مع اأنه توجد يف بع�ص االأزقة الفرعية جمموعات �ضغرية غري مرئية من 

�لأكو�خ، �إل �أن �لكثري من �لأحياء �لفقرية حتيط باملدينة. وحينما تكون هناك �أر�س خلء 
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يقوم �لبع�س من �خلم�شمئة �ألف �شخ�س، �لذين يتدفقون على �ملدينة كل عام بحثاً عن فر�شة 

 
)24(

مواتية، اأو جمرد البقاء على قيد احلياة، يقومون باإن�ضاء اأي ماأوى ي�ضتطيعون اإن�ضاءه.

وهذه �لأكو�خ �ل�شغرية �مل�شماة »جويغيز« Jhwggis، كانت على مر عقود من الزمن م�ضدر 

املتاعب للطبقات االأح�ضن حااًل يف الهند، وللم�ضوؤولني احلكوميني الذين عقدوا العزم على 

حتديث البالد. وكانت ال�ضيدة انديرا غاندي قد تعر�ضت ملواقف �ضعبة عندما ا�ضتخدمت 

�ل�شلحيات، �لتي منحتها لنف�شها عن طريق �إعلن حالة طو�رئ يف عام )1975(، من اأجل 

هدم االأحياء الفقرية على عجل وت�ضويتها باالأر�ص. واأدى هذا االأمر وغريه من االإ�ضاءات 

كل  ت�ضمنت  وقد  �ضهراً.  ع�ضر  بت�ضعة  ذلك  بعد  من�ضبها  من  طردها  اإىل  اال�ضتبدادية 

و�حدة من �خلطط �خلم�شية �لتي و�شعتها �حلكومة �لهندية بنود�ً خا�شة بتخطيط �ملدن 

و�لإ�شكان منخف�س �لتكلفة، �إل �أن �لإجناز�ت كانت قليلة يف �لو�قع و�مل�شكلة تتفاقم كل يوم. 

ويف �ل�شنو�ت �لتي �أعقبت حالة �لطو�رئ �لتي �أعلنتها �ندير� غاندي، جرى �إخلء �لأحياء 

�لفقرية يف مدن �لهند �لرئي�شة مرة تلو �لأخرى، ولكن لتظهر ثانية �إما يف �ملكان ذ�ته �أو يف 

مكان ما جماور. ويف عام 2004 مت �إخلء �لآلف من �لأكو�خ �لتي كانت قائمة على طول نهر 

يامونا يف مدينة دلهي. وتبعه يف عام )2005(، ت�شعون �ألف كوخ يف بومباي لإف�شاح �ملجال 

 
)25(

�أمام م�شروعات �لتطور �لعمر�ين، �لأمر �لذي �أدى �إىل ت�شريد 350,000 األف �ضخ�ص.

ويف �لعام �ملا�شي وبَّخت �لأمم �ملتحدة �لهند على �لأ�شلوب �لتي كانت تتبعه يف �إخلء �لأحياء 

الفقرية. ومل ت�ضتجب الهند.

و�شع �دوين لوتاينز خمطط مدينة نيودلهي )دلهي �جلديدة( بهدف �إظهار عظمة حقبة 

�حلكم �لربيطاين لبلد �لهند، و�كتمل بناوؤها يف عام )1929(، حيث قام الربيطانيون بعد 

ذلك بنقل عا�شمتهم �لإد�رية هناك من »دلهي �لقدمية« كما ت�شمى حالياً، �إىل �ل�شمال. 

وتقبع يف هذه �ملنطقة تقريباً د�خل حدود �شل�شلة من �لأ�شو�ر �لقدمية، �لتي بناها �ملغول، 

وهي �أو�بد مدن خمتلفة كانت ت�شكل �لعا�شمة وتعود �إىل عام 800 ميالدية. وكانت كل واحدة 

من �ملدن تبنى ثم تهزم وتدمر وت�شوى بالأر�س، لتعود فتبنى من جديد، وتهزم وتهدم وت�شوى 

بالأر�س ثانية على يد �شل�شلة من �جليو�س �لغازية. وتوجد �لأزقة �ل�شيقة لت�شاندين ت�شوك، 

حيث ت�شمع �شيحات �لبائعني تتبارى فيما بينها فوق �أبو�ق عربات ت�شري على ثلثة دو�ليب، 
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�حة يف دلهي �لقدمية. �أما �ل�شو�رع �لعري�شة �لتي ت�شطف على  و�أغاين �أفلم بوليوود �ل�شدَّ

جانبيها �لبيوت �لبي�شاء �ملوؤلفة من طابق و�حد، و�ملنب�شطة و�شط حد�ئق خا�شة فخمة، 

فهي موجودة يف دلهي اجلديدة. وي�ضار اإىل هذه الكتل باأكملها على اأنها دلهي، وتتناثر يف 

 Red ،كل مكان حول دلهي �لآثار �ملعمارية �لر�ئعة للمربطوريات �ل�شابقة: �حل�شن �لأحمر

Fort، كوتب مينار Kutb Minar، بورانا كيال Purana Qila، املدافن القدمية يف حدائق 

لودي، �أبو�ب �ملدينة �لقدمية مبا فيها بو�بة �شمريي، و�مل�شاجد مبا فيها م�شجد جاما.

�ملدفون  �ملتبقية ملا�شي دلهي  �ملعمارية  �لآثار  �أن عدد�ً ل يح�شى من  ومما يوؤ�شف له 

يجري طم�ضه واإزالته من الوجود بفعل التهافت على عمليات التحديث وبناء املدينة باأ�ضرع ما 

، وهذا ينطبق يف الواقع على كل اأنحاء الهند، حيث لي�ص هناك فعلياً من جهد يبذل 
)26(

ميكن

الإنقاذ الرتاث املعماري للبالد، ف�ضاًل عن اإنقاذ اأ�ضهر الن�ضب التذكارية. وتتفتت وتنهار 

�ملنازل �لقدمية �لفخمة �ملعروفة با�شم havelis �أو منازل �لتجار بفناء�تها �لد�خلية و�شرفاتها 

�ملنحوتة باإتقان و�إطار�ت نو�فذها �ملزخرفة بالنقو�س، لتتحول �إىل خر�ب من دون �إبد�ء �أي 

�هتمام من جانب �أية جهة؛ �أو تتعر�س للهدم لإف�شاح �ملجال �أمام �إقامة كتل �إِ�شمنتية من 

�ل�شقق �ل�شكنية، لي�س هناك ما مييزها. وهو ي�شكل برمته جزء�ً من عملية �لإمناء و�لتطوير 

العجولة للهند.

التنقيب يف املا�ضي 

من اأجل احلفاظ على امل�ضتقبل

مل يقت�شر فن �لعمارة �لهندية �لتقليدية على �إعطاء �شورة عن نظام بيئي قدمي، جمع ما 

بني �لن�شاط �لب�شري و�لعامل �لطبيعي يف �لأفكار �ملنحوتة يف �أحجارها. فقد �نبثقت ت�شاميم 

هذا الفن عن البيئة التي تطور فيها اأي�ضاً. وكان ال بد من اإيجاد حلول طبيعية للحاالت 

ال�ضديدة من احلر والربد وللرياح العا�ضفة واالأمطار اجلارفة. و�ضكلت املياه م�ضكلة دائمة 

على مدار العام، فكان ال بد من الهجرة من مدينة فيتهبور �ضيكري الرائعة باأكملها التي تقع 

قرب مدينة �أغر�، حيث يوجد �شريح تاج حمل �ل�شهري، وذلك عندما نفد خمزون �ملدينة 

من املياه يف عام 1585.
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يعمل كاران غروفر، وهو مهند�ص معماري، على التوا�ضل مع ما�ضي الهند والغو�ص يف 

�أعماقه من �أجل �إيجاد و�شائل �لتكنولوجيا �مللئمة، �لتي ميكن ��شتخد�مها لخرت�ع م�شتقبل 

اأف�ضل. وقد قاده اهتمامه بالرتاث املعماري الغني للهند اإىل ق�ضاء ع�ضرين عاماً يف جعل 

ه �لأثري ت�شامبانر - باڤاغاد يف ولية غوجار�ت بالهند يدرج على قائمة مو�قع �لرت�ث  �ملتنزَّ

العاملي لليون�ضكو يف عام )2004(. وكان حممد بيغاد� ملك غوجار�ت �مل�شلم قد نقل عا�شمته 

�إىل ت�شامبانر من �أحمد �آباد يف عام )1484(، و��شتغرق بناء �ملدينة ثلث �شنو�ت و�شمت 

�أ�شو�قاً، و�شاحات، وحد�ئق ملكية، ومن�شاآت مائية وم�شاجد. ويف عام 1535 غزا هومايون 

�ملدينة فاأعيد نقل عا�شمة غوجار�ت �إىل مدينة حيدر �آباد، وهجر �شكان ت�شامبانر �ملدينة. 

وكانت قد باتت خر�باً تغطيها �لأحر��س و�لأ�شجار �لكثيفة، عندما �كت�شفها �لربيطانيون 

م�ضادفًة يف عام )1803(.

»لقد اأم�ضيت حياة مزدوجة ل�ضنوات عديدة« هذا ما قاله يل كاران يف غرفة اجللو�ص يف 

بيته يف بارود�. كانت �جلدر�ن مغطاة بالكامل باللوحات �لفنية، ومن �شمنها ر�شم لكار�ن 

بري�ضة الفنان الذائع ال�ضيت املدر�ص يف كلية بارودا، بهوبني كاكار«. كنت اأعمل من ال�ضاعة 

التا�ضعة اإىل اخلام�ضة يف املكتب ومن اخلام�ضة اإىل التا�ضعة يف م�ضروع ت�ضامبانر. كنت اأبقي 

�لأمرين منف�شلني متاماً، ثم �أدركت �أنهما مرت�بطان. فلي�س باإمكانك �أن تتفادي �لثقافة«. 

وبات جلياً بالن�ضبة لكاران اأن الرتاث املعماري للهند الغربية قد احتوى يف ال�ضكل املادي منه 

على احلكمة املتعلقة بكيفية حتقيق االن�ضجام ما بني العوامل الب�ضرية والعوامل الطبيعية. 

وقد �أدرك �أن �لآبار �ملتدرجة، مل تكن جمرد معامل حجرية فقط، و�إمنا �أوعية لتجميع �ملياه 

اأو ال�ضتائر احلجرية   Jalis �أثناء ف�شل �لأمطار �ملو�شمية �لغزيرة. وكانت �لـ  �لثمينة يف 

�ملنحوتة ت�شمح بدخول �شوء �ل�شم�س �ملعتدل يف حني مترر ن�شائم �لهو�ء �لعليلة. ون�شجت 

�حلد�ئق �لتي تبعث على �لبهجة ب�شاطاً من �لنباتات �خل�شر�ء حول �ملباين.

ويقوم كاران حالياً بدمج عنا�ضر معمارية هندية تقليدية يف فن العمارة احلديث، الذي 

يتبناه كو�شيلة لتحقيق كل من �لن�شجام و�لتناغم بني �لظو�هر �جلمالية و�لبيئية. وقد حاز 

على �جلائزة �لبلتينية للريادة يف جمال �لطاقة و�لت�شميم �لبيئي )LEED( من »جمل�ص 

�لبناء �لأخ�شر« �ل�شديق للبيئة يف �لوليات �ملتحدة لت�شميمه »مركز �شوهر�بجي �لأخ�شر 
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لالأعمال« ال�ضديق للبيئة، التابع الحتاد ال�ضناعات الهندية الذي نفذته �ضركة »غودريج« 

بالتعاون مع موؤ�ش�شات �أخرى. وقال بتو��شع: »لقد ده�شنا حل�شولنا على هذه �جلائزة 

مقابل �شيء كنا نقوم به على مدى ثلثني عاماً. و�أدى �لت�شميم �لذي و�شعه �إىل حتقيق 

توفري يف الطاقة بن�ضبة )50( باملئة. وخف�س يف ��شتهلك �ملياه بن�شبة )35( باملئة، وزيادة 

اإنتاجية العاملني يف املبنى بن�ضبة )15( باملئة. وال يتطلب ما ن�ضبته )88( باملئة من املبنى 

اإ�ضاءة �ضناعية. ويتوافر لـ )75( باملئة من القاطنني روؤية وا�ضحة يف �ضوء النهار. وعندما 

قام بت�شميم �ملخطط �ملعماري »لأكادميية �لديڤا�شيز« يف تيجغاد )معهد �لتميز �لوطني يف 

�لدر��شات �لقبلية( ��شتخدم �لآجر فقط من دون �لإ�شمنت. وهو يدمج �ل�شتائر �حلجرية 

املنقو�ضة مع كل الباحات ب�ضكل �ضخي. وميتد مبنى احتاد ال�ضناعات الهندية، الذي �ضممه 

يف مدينة غورغاون مبو�ز�ة حديقة طويلة تطل عليها كل نو�فذه. وعندما زرت �ملبنى يف �شهر 

ني�شان كانت �حلر�رة تبلغ خم�شاً و�أربعني درجة على مقيا�س �شيل�شيو�س )113 فهرنهايت( 

لكنها كانت حمتملة يف �حلديقة. وهو �لآن يقوم بت�شييد �أكرب بناء »�شديق للبيئة« يف �لعامل 

يف مدينة كالكوتا.

ويطمح كار�ن �إىل و�شع خمطط معماري ملدينة »�شديقة للبيئة« يف �لهند. وهو يجادل 

باأن »كل �ضيء يف العامل مرتبط بع�ضه ببع�ص. فالتلوث املوجود هنا يذهب اإىل هناك«. وهو 

ياأ�شف؛ لأنه ل توجد يف �لهند �شيا�شة حماية وطنية؛ ولأن عمليات �لهدم تطال عدد�ً كبري�ً 

من �ملباين �لقدمية، لإف�شاح �ملجال �أمام عمليات �لبناء �حلديثة، �لتي تتم ع�شو�ئياً من دون 

تخطيط �ضلفاً. وقد اأطلعني على �ضور ملبنى مكاتب �ضركة )ABB( التي �ضممها يف مدينة 

بنغالور، حيث اأحلق به اأبراجاً هوائية اقتب�ص فكرتها من فن العمارة التقليدية يف بالد ال�ضند. 

ونوه بخ�شائ�شها �لبيئية، فاأو�شح قائًل: »يدخل �لهو�ء �ل�شاخن �لربج، وبحلول �لوقت �لذي 

ين�شاب فيه �إىل �أ�شفل �ملبنى تكون حر�رته قد بردت مبقد�ر �إحدى ع�شرة درجة«.

قطار �أنفاق دلهي

مدينة دلهي هي اأي�ضاً املكان الذي �ضهد وقائع اأف�ضل ق�ضة تروى عن عمليات اإعادة 

للإعجاب،  �ملثرية  �حلديث  �جلماعي  �لنقل  قطار�ت  �شبكة  ق�شة  �لهندية،  �ملدن  �إعمار 
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و�ملعروفة با�شم قطار �أنفاق دلهي. وهناك �أربع مدن فقط يف �لهند لديها نظام �شكك حديدية 

مماثل لذلك �ملعمول به يف �لعا�شمة، وهي: بومباي، كالكوتا، ت�شيّناي ودلهي. وت�شهد �شبكة 

قطار�ت �شو�حي مومباي، �لأكرب يف �لهند، رحلت منظمة ت�شم �أكرث من )5.5( ماليني 

. وتعد قطاراتها و�ضيلة االت�ضال الوحيدة التي تربط ال�ضواحي ال�ضمالية 
)27(ً

راكب يوميا

�لبعيدة مبركز �لن�شاط �ملايل يف �لطرف �جلنوبي للمدينة. وهي مكتظة بالركاب على نحو 

بائ�س حيث �إن روؤيتهم يتدلون خارج جو�نب �أبو�ب �ملق�شور�ت تعد منظر�ً ماألوفاً. ولدى 

مدينة كالكوتا نظام قدمي وجذ�ب لطر�فته يتمثل يف عربات �لرتوللي �لتي ت�شري فوق �لأر�س. 

وقد �أدخلت بلدية �ملدينة نظاماً لقطار �لأنفاق يف �أعو�م �لثمانينيات ما ز�ل يد�ر ب�شكل 

ملفت للنتباه �إل �أن خدماته حمدودة. وت�شمل �شبكة قطار�ت مدينة ت�شيّناي �أربع ع�شرة 

حمطة تقع على �شكة حديدية مرتفعة ومتتد م�شافة )15.5( كيلو مرت�ً. وتوؤّمن �ملدن �لهندية 

�لرئي�شة ومتو�شطة �حلجم جميعها خدمات �لنقل بالبا�شات، وهو �لطريقة �لتي يتنقل بها 

غالبية �لهنود �لذين يقطنون �ملناطق �لعمر�نية. �إل �أن قطار �أنفاق دلهي هو جوهرة تاج 

�ملو��شلت �جلماعية يف �لهند. و�لف�شل يف ذلك يعود �إىل رجل و�حد: �أي. �شريدهار�ن 

»مهند�س �لفا« كما يدعى �أحياناً، وهو �لرئي�س �ل�شابق ل�شركة �خلطوط �حلديدية »كونكان«، 

و�ملدير »�خلارق« لقطار �أنفاق دلهي.

قال يل �ل�شيد �شريدهار�ن وهو يف �لثانية و�ل�شبعني من عمره حالياً: »�إنهم لن يدعوين 

�أتقاعد، وعلّي �أن �أخدم ثلث �شنو�ت �أخرى على �لأقل، ويبدي �ل�شيد �ي. �شريدهار�ن، 

وهو رجل مهذب، وقد بداأ بع�ص ال�ضيب يغزو �ضعره، ويرتدي بذة ر�ضمية وربطة عنق، يبدي 

توا�ضعاً ب�ضاأن دوره ال�ضخ�ضي يف جناح م�ضروع »مرتو دلهي«، »فنحن فريق، وقد بذل العديد 

من �لأ�شخا�س جهد�ً بالغاً جلعل قطار �لأنفاق �أمر�ً و�قعاً«. ول ريب �أن �ل�شيد �شريدهار�ن 

كان قد قام بت�ضكيل فريق من الدرجة االأوىل، ولكن لي�ص هناك من �ضخ�ص يف الهند، ويف 

�لعامل يف �لو�قع، كان قادر�ً على �إجناز �لعمل �لفذ �لذي حققه على �لرغم من كل �مل�شاعب. 

فقد مت �إن�شاء قطار �أنفاق دلهي يف وقت قيا�شي طبقاً للميز�نية �ملخ�ش�شة له. وكان م�شروعاً 

مربحاً منذ اليوم االأول. ويبلغ ثمن التذكرة بحدود �ضت روبيات )ثالثة ع�ضر �ضنتاً(، اأما 

املحطات والقطارات فهي نظيفة ب�ضكل ال غبار عليه. وتنطلق القطارات يف الوقت املحدد 
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كل �شت دقائق �أثناء �شاعات �لزدحام �ملروري. وي�شم قطار �أنفاق دلهي حتى �شاعة �إعد�د 

هذ� �لكتاب، خم�شني حمطة ويقل )450,000( �شخ�ٍس يتنقلون بني منازلهم ومر�كز عملهم 

يومياً. و��شتناد�ً �إىل �ل�شيد �شريدهار�ن فاإن قطار �أنفاق دلهي �شوف ينقل مليون ر�كب يومياً 

يف �أثناء �ل�شنو�ت �لثلث �لقادمة. وبالن�شبة لأولئك �لذين هم على علم بالأمور �لتي ي�شرب 

بها �ملثل عن �لهند كانعد�م �لكفاية، وو�شائل �لنقل �لعامة �ملتعطلة، و�لأماكن �لعامة �لقذرة، 

فاإن قطار �أنفاق دلهي هو بكل ب�شاطة معجزة.

وقال يل ال�ضيد �ضريداهاران ونحن جنل�ص يف غرفة مكتبه املريحة يف نيودلهي باأثاثها 

�مل�شنوع من �خل�شب �ملطلي باألو�ن �لعنب �لد�كن: »لقد �أ�شهمت جمموعة من �لعو�مل يف 

جناحنا. وكان قد �أ�شر على �أن تكون لديه حرية �لت�شرف ك�شرط �شابق لتويل م�شوؤولية 

�لعمل. وقام باختيار �أع�شاء فريقه بنف�شه. و�شعى للح�شول على �مل�شورة من خم�س �شركات 

دولية خمتلفة، ثلث من �ليابان وو�حدة من �لوليات �ملتحدة، وو�حدة من �لهند. و�أر�شل 

فريقه �إىل �خلارج لريو� باأم �أعينهم كيف كانت تعمل �لأنظمة �لأخرى »كانت هناك معار�شة 

كبرية لقطار �لأنفاق عندما بد�أنا بامل�شروع. �شوف يكون مكلفاً جد�ً، �شوف ي�شتنزف �لبلد، 

�عرت��شات على هذه �ل�شاكلة. وقد تغري ذلك كلياً. فاجلميع يريد �لآن ت�شغيل عدد �أكرب من 

خطوط قطار �لأنفاق. وكلهم �عتقدو� �أنه �شوف يت�شبب يف حدوث ��شتنز�ف مادي كبري 

ولكننا حققنا، يف �لو�قع، ربحاً عظيماً. وكنا قادرين على �إعادة دفع �لقر�س �لذي �أخذناه 

من اليابان بفائدة مقدارها )1.3( باملئة«.

اإن االإجناز االأكرث مدعاة للفخر بالن�ضبة لل�ضيد اأي.�ضريدهاران هو تغيري طريقة التفكري 

�لتي ترى �أن قطار �أنفاق �لهند ي�شع مو�طني دلهي يف مو�شع �ملهزوم. »قطار �لأنفاق يقوم �لآن 

بتغيري �حلياة يف دلهي. و�لركاب ل بد �أن يكونو� من�شبطني. وهم يتعلمون �آلية �ل�شطفاف 

بانتظار دورهم. �لقطار نظيف، و�لنا�س ل يب�شقون ول يلقون بالأو�شاخ، �أو يحفرون على 

جو�نبه. لقد تعلمو� �حرت�م �مللكية �لعامة. وهم يدركون �أن قطار �أنفاق دلهي هو ملك لهم. 

»وقد علقت خلفه على �حلائط خارطة ملدينة دلهي و�شور لقطار�ت لمعة يجري قطرها 

�إىل �لأر�شفة. »لقد ز�د قطار �أنفاق دلهي من ثرو�ت �لنا�س وح�شن �شحتهم، وهم يدركون 

ذلك. وقد حققت ال�ضركات التجارية الواقعة قرب حمطات القطارات زيادة يف م�ضروعاتها 



كوكب الهند300

�لتجارية بن�شبة ثلثني �إىل خم�شة وثلثني باملئة، و�رتفعت �أ�شعار �لعقار�ت و�ملمتلكات بن�شبة 

خم�شني �إىل �شتني باملئة على �متد�د �شبكة خطوط �ل�شكة �حلديد. وهناك �نخفا�س ملحوظ 

يف �لتلوث و�شل �إىل ثلثني باملئة على طول خطوط �شري قطار�ت �لأنفاق؛ كما �نخف�شت 

حوادث الطرقات العامة بن�ضبة ثالثني باملئة اأي�ضاً.

 ،)1998( عام  يف  �ل�شفر  من  دلهي  �أنفاق  قطار  م�شروع  بتنفيذ  �ي.�شريدهار�ن  بد�أ 

و��شتكملت �ملرحلة �لأولية منه قبل �ملوعد �ملحدد لها بثلث �شنو�ت، وكلفت )2.3( ملياري 

دولر. و�أنا �أعي�س يف منطقة �ي�شت ڤيليج، مبدينة نيويورك. ومنذ عام )1920(، وبلدية املدينة 

�آڤينيو«. وكان هناك موؤخر�ً  �أنفاق جديد حتت �شارع »�شيكند  �إقامة خط لقطار  تناق�س 

كلم من جديد عن �إقامة خط قطار �أنفاق »�شيكند �آڤينيو«. و�أ�شارت �لتقدير�ت �آنذ�ك 

�إىل �أن �لأعمال �لإن�شائية �شت�شتغرق �شتة ع�شر عاماً، وتكلف )17( مليار دوالر. ومل يبداأ 

�لعمل بامل�شروع بعد. ورمبا يجب على �شلطة حا�شرة مدينة نيويورك للنقل �أن تتعاقد مع �أي 

�شريدهار�ن لتنفيذ �لعمل. وذلك هو ما تفعله مدن �أخرى يف �لهند. فمدينة بومباي تريد 

�إن�شاء ثلثة خطوط لل�شكك �حلديد، وكذلك مدينة حيدر �آباد. وقد وقعت مدينة بنغالور 

على �تفاقية لإن�شاء خطني وكالكوتا لإقامة خط ميتد بني �شرق وغرب �ملدينة، وتريد مدينة 

كوت�شني �إقامة بع�س �خلطوط. فقطار �لأنفاق يف مدينة دلهي مل ي�شكل حافز�ً لإحد�ث تغيري 

يف العقلية فقط، وجلب و�ضائط نقل جماعي من نوعية ممتازة وميكن التعويل عليها بل 

رخي�شة �إىل عا�شمة �لهند، بل �شجع مدناً هندية �أخرى على تقبل فكرة �لنقل �جلماعي 

�ل�شريع بو�شفه �أمر�ً مكمًل للزدهار، �لذي ت�شهده �لبلد على �شعيد �ملركبات �لآلية.

�ضقة بغرفتني مقابل 6,500 دوالر

كان جي. بي. د�ضوزا الرئي�ص ال�ضابق ل�ضبكة حافالت النقل العام املعروفة بحروفها االأوىل 

B.E.S.T، الذي ال يزال يلقى االإعجاب واالحرتام للطريقة التي اأدار بها اأحد اأكرب اأنظمة 

�حلافلت يف �ملناطق �حل�شرية، كان م�شاركاً �أثناء بد�ية �ل�شبعينيات يف و�شع خطة لإقامة 

مدينة اأقمار �ضناعية، تكون تكملة ملدينة بومباي. و�ضتكون مدينة بومباي اجلديدة، وهي من 

بنات �أفكار �ملهند�َشني �ملعماريني ذ�ئعي �ل�شيت: ت�شارلز كوريا، �شري�س بيتل، وبر�ڤينا ميهتا، 
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مدينة م�شتقلة قائمة بذ�تها ت�شم كل �ملر�فق �ل�شرورية، وتتمتع باكتفاء ذ�تي بالن�شبة للرجل 

�لعادي. ومت �ختيار موقع �ملدينة �جلديدة بعيد�ً عن زحام �ملدينة �لأ�شلية، عرب �لبحر من 

جهة �ضبه اجلزيرة اجلنوبية ال�ضيقة ملدينة بومباي.

منذ اأكرث من ثالثني عاماً كان الرتاجع يف نوعية احلياة يف بومباي ي�ضكل يف ذلك احلني 

اأمراً مقلقاً ل�ضكانها. ويتذكر اأعمامي وعماتي مدينة بومباي يف اأعوام اخلم�ضينيات كمدينة 

نظيفة وممتعة، حيث باإمكانك دائماً اأن حت�ضل على مقعد يف القطارات التي ت�ضري بني 

املدينة وال�ضواحي ومن واإىل مراكز العمل، وحيث ت�ضافر الفتيات ال�ضابات لياًل اأو نهاراً من 

دون اأن يتعر�ضن للتحر�ص. وبعد عقدين من الزمن وبحلول اأعوام ال�ضبعينيات كان ذلك قد 

تغري، ور�قب �أهايل مومباي مدينتهم �جلميلة، وقد بد�أ و�شعها يتدهور وي�شوء بفعل جمموعة 

من �ل�شغوط جنمت عن تدفق �شيل ب�شري ل يتوقف على �ملدينة وموقف عدم �ملبالة �لو��شح 

اأو العجز من جانب �ضل�ضلة من احلكومات املحلية املتعاقبة. وكل امل�ضكالت التي ي�ضتكي منها 

�أهل مومباي �ليوم -�لقطار�ت �ملكتظة و�ل�شو�رع �لقذرة و م�شارف �ملياه �لنتنة و �ملباين 

املهجورة املهملة و البنية التحتية املتداعية و االأحياء الفقرية املنت�ضرة و �ضكان االأر�ضفة- 

كلها كانت ت�شكل مو�شوعاً مثري�ً للقلق منذ ثلثة عقود. 

قام كوريا، بيتل، وميهتا، ود�شوز� بت�شميم �ملخطط �ملعماري ملدينة مومباي �جلديدة، 

للمو��شلت  �أهمية كبرية  �أولو�  �لعادي. كما  �ملو�طن  �أعينهم حاجات  وقد و�شعو� ن�شب 

ولكن  تكاليفه.  حتمل  املمكن  واالإ�ضكان  الهوائية  للدراجات  املخ�ض�ضة  وامل�ضارات  العامة، 

�ملخطط مل ير �لنور �إطلقاً، �لأمر �لذي �أثار خيبة �أمل عميقة بالن�شبة لد�شوز�. وهو ياأ�شف 

»اأن مدينة بومباي اجلديدة قد عر�ضت اأحالمنا للن�ضيان. وحتولت كل طموحاتنا الرائعة 

تقريباً اإىل �ضعور باملرارة والتعا�ضة. وماذا عن نظام املوا�ضالت؟ اإنه ال يختلف عن اأي مكان 

. اإن غياب 
)28(

�آخر يف �لهند. وم�شار�ت �لدر�جات وخطوط �حلافلت؟ �إنها مهجورة ومن�شية«

ثاً حاد�ً يف �لهو�ء، هو �أمر لفت للنظر متاماً  م�شار�ت �لدر�جات �لهو�ئية يف بلد فقري يعاين  تلوَّ

يف عملية تنظيم حركة �لنقل يف �ملدن �لهندية، ل �شيما عندما ت�شبح م�شار�ت �لدر�جات 

الهوائية جزءاً متكاماًل من البنية التحتية للموا�ضالت يف املدن االأوروبية واالأمريكية. فهناك 
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يف مدينة نيويورك مثًل، خطط جلعل �لتنقل بالدر�جات �لهو�ئية مريحاً و�آمناً ب�شكل �أكرب 

مما هو عليه �لآن، وذلك كو�شيلة للم�شاعدة على تقلي�س ��شتخد�م �ل�شيار�ت يف �ملدينة.

وعلى �لرغم من �لنتكا�شة �لتي حلقت مب�شروع مدينة بومباي �جلديدة، فاإن جي.بي.

د�شوز� مل ي�شت�شلم �لبّتة، وهو يحاول عمل �شيء ما لفقر�ء بومباي �لكادحني. وكان قد حدثني 

�لعام �ملا�شي عن م�شروع �آخر �أكرث تو��شعاً كان يعمل على تنفيذه: جممع �شكني ثمنه معقول 

يف �ضاحية غورغاون ال�ضمالية من مدينة بومباي، كان متوجهاً اإىل موقع املجمع ال�ضكني 

�أر�فقه، فكان  �أن  �إن كان باإمكاين  حل�شور �جتماع ملجل�س �لإد�رة يف �ليوم �لآتي، و�شاألته 

كرمياً جد�ً لريد بالإيجاب. و�لدكتور جي.بي د�شوز� يف �لثمانينيات من عمره �لآن، ولكنه 

ما ز�ل متقد �لذهن وملتزماً بالولء لبومباي مثلما كان د�ئماً. و�نطلقنا من �شقته يف باندر� 

حيث ركبنا �ضيارة �ضالون بي�ضاء تقليدية قدمية من طراز امبا�ضادور، �ضمااًل اإىل غورغاون. 

وقال يل ونحن يف �لطريق: �إِن �لنا�شطة مارينال غور كانت قد بادرت �إىل طرح �مل�شروع يف 

وقت يعود اإىل ال�ضبعينيات، اإال اأنها طلبت منه اأن يتوىل العمل على تنفيذه. فذهب اإىل رئي�ص 

وزر�ء ولية ماهار�شرت�، وطلب �شر�ء �أر�ٍس رخي�شة �لثمن، كانت تعر�س للبيع يف غورغاون 

مقابل خم�ٍس وع�شرين روپية للفد�ن �لو�حد. و��شتغرق �لأمر �ثني ع�شر عاماً من �أجل �إنهاء 

�ملعاملت �لإد�رية �ملعقدة للرتخي�س للم�شروع عرب �لإد�ر�ت �ملحلية. وكانو� يعتزمون بيع 

ال�ضقق مقابل )2.5( الك )نحو 3,750 دوالرات(، غري اأنه بحلول الوقت الذي انتهى فيه بناء 

ال�ضقق فعلياً، بلغت تكلفتها )3( لكات، �أو ثلثمئة �ألف روپية. وقال يل: �إِنهم يبيعونها �ليوم 

مقابل ثمانية الكات لل�ضقة، وتعادل ثمانية الكات زهاء )20,000( دوالر، وهذا جزء �ضغري من 

�شعر �ل�شوق �لذي يجري طرحه. وترت�وح م�شاحة �ل�شقق ما بني 280 اإىل 320 قدماً مربعة، 

وهي مق�شمة �إىل غرفتني. وتباع �شقة بذ�ك �حلجم تقع جنوب بومباي ويف منطقة جميلة 

مقابل 200,000 دوالر. 

مررنا يف طريقنا مبجمع حديث للت�شوق ��شمه »ذي هاب«. وكان ي�شم دور�ً متعددة 

لل�ضينما ومطعماً تابعاً ل�ضركة ماكدونالد للوجبات ال�ضريعة ميكن روؤيته من الطريق العام. 

وكانت �أعمال تو�شيع �لطريق قائمة، وهو يتاألف �لآن من �أربعة م�شارب. وكانت ت�شاهد فوق 

ر�أ�شينا �لأجز�ء �لد�خلية �ملفتوحة لأكو�خ �شغرية من �لآجر، قائمة على تلة جرى تقطيعها 
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ب�شكل مرتب. ومهما كانت �لآلة �لتي قامت بعمليات �حلفر �أو فتح �لطرقات، فقد قامت 

اأي�ضاً ب�ضق هذه امل�ضاكن ال�ضغرية من منت�ضفها بال�ضبط. و�ضالت مياه وقاذورات جمارير 

ال�ضرف ال�ضحي نزواًل من جانب التلة. وانعطفنا يف �ضرينا عن الطريق العام واجتهنا 

نحو املجمع ال�ضكني. ومررنا عند تقاطع للطريق بن�ضاء واأوالد ينقلون حموالت من احل�ضى 

د�خل �شلت من �لق�س فوق روؤو�شهم من �أجل ر�شف �لطرقات. وهم من فلحي �إقليم 

راج�ضتان، وكانت الن�ضوة يرتدين تنانري مزمومة، ومالب�ص ال�ضاري احلمراء غري املتقنة 

وجمموعات من االأ�ضاور البال�ضتيكية امل�ضنوعة من العاج املُزيف. وبدت هذه االأزياء غريبة 

جد�ً يف �شو�حي بومباي �لبعيدة. وكنا قد مررنا عند ز�وية �لطريق بحانة ومطعم يطلق 

عليهما ��شم »باري�س«.

وبحلول �لوقت �لذي و�شلنا فيه �إىل �جلهة �لتي كنا نق�شدها كان �لنهار قد تاأخر وكان 

الطق�ص حاراً. وبدت اأمامنا عند �ضفح تلة عالية اأبنية �ضكنية اأنيقة قائمة على ارتفاع �ضاهق. 

و�ضاألت جي.بي.د�ضوزا عنها، فاأبلغني اأنها كانت م�ضروعاً اإعمارياً فخماً نفذته �ضركة راهيجا 

الكربى للبناء والتعمري. ومن الوا�ضح اأن العمل كان جارياً على اإن�ضاء طريق جديد كلياً لربط 

�ملجمع �ل�شكني �جلديد مبنطقة »ناڤي مومباي« خلف �لتلة.

و�شلنا �إىل �ملجمع، وبينما كان �ل�شيد د�شوز� يدخل �إىل �لجتماع �لذي جاء حل�شوره 

جعل مهند�س �ملو�قع كي�شور جو�شي ياأخذين يف جولة يف �ملكان. قال يل �ل�شيد جو�شي: �إِن 

��شم �ملوؤ�ش�شة �لتي قامت ببناء �ملجمع هو ناغاري نيو�ر� Nagari Niuara ومعناها »ماأوى 

�أهل �لريف«. وقال: �إِن �ل�شقق كانت خم�ش�شة لأنا�س يك�شبون ما بني )1.50( اإىل )3( اأو )4( 

ليخات �شنوياً. وكانت هناك �أربعة �آلف �شقة. وقمت باإجر�ء عملية مو�زنة بني هذه �ل�شقق 

�لتي بنيت مبوجب برنامج �ملعونة �ملالية للحكومة و��شتغرق بناوؤها ع�شر�ت �ل�شنني، وبني 

ع�شرة مليني �شخ�س يعي�شون يف �أحياء بومباي �لفقرية. ويف حني متثل موؤ�ش�شة ناغاري 

نيو�ر� جهد�ً نبيًلَ يبذل من جانب بع�س �ملتطوعني �ملخل�شني �ملتفانني، فاإن �ملدينة �شوف 

�لتي  �لإ�شكان �حلادة  �أزمة  �أن حتل  �إذ� ما كان لها  �أف�شل كثري�ً  �لعمل ب�شكل  �إىل  حتتاج 

تعانيها. وقال يل �ل�شيد جو�شي: �إِن ما ي�شل �إىل ع�شرة �أ�شخا�س يعي�شون يف �لغرفة هنا، 

وهو النمط املتعارف عليه الإ�ضغال امل�ضاكن يف بومباي.
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بالكامل من  ثم قمنا بزيارة �شقق متر مبر�حل خمتلفة من �لإجناز. وكانت مبنية 

�لإ�شمنت. ومل يكن �خل�شب م�شتخدماً تقريباً: فهو مكلف جد�ً؛ ولأن �جلدر�ن كانت م�شنوعة 

من �لإِ�شمنت �مل�شلح فقد كان يجب و�شع �لأنابيب و�خلّز�نات �خلا�شة بال�شرف �ل�شحي 

وقنو�ت �لأ�شلك �لكهربائية بد�خلها �شابقاً. وكانت �ملمر�ت ما بني �لأبنية ممهدة ب�شكل 

تقريبي. وكانت ال�ضيارات والدراجات النارية متوقفة يف حميط الطوابق االأر�ضية. وعلقت 

�لثياب �ملغ�شولة لتجف من �لنو�فذ حمكمة �لإغلق بالق�شبان �حلديدية. و�أخذين �ل�شيد 

جو�شي �إىل ق�شم �أرقى و�أحدث د�خل �ملجمع، حيث كانت تباع �ل�شقق �لتي تبلغ م�شاحتها 

)450( قدماً مربعة وبغرفة نوم و�حدة ب�شعر ت�شعمئة روپية �أو زهاء 22,000 دوالر. وقد اأقر 

باأن عدد�ً كبري�ً من �لنا�س ��شرتو� �ل�شقة من �أجل تاأجريها فقط. وهم ليعي�شون هنا. ويظلون 

يقيمون يف منطقة حيهم �لفقري، حيث لديهم جمتمعهم �ملحلي. وتوؤجر �ل�شقق �ل�شغرية 

مقابل �ألفني �إىل �ألفني وخم�شمئة روپية �شهرياً؛ �أما �ل�شقق �لأكرب فتوؤجر مقابل ثلثة �آلف 

�إىل ثلثة �آلف وخم�شمئة روپية. وهو دخل جيد بالن�شبة لهم«.

وهناك حافلة ركاب تنطلق كل خم�س ع�شرة دقيقة �إىل ع�شرين دقيقة، وت�شل �ملجمع 

�ل�شكني مبحطة غورغاون لل�شكك �حلديدية، �لتي ي�شتخدمها �شكان �ل�شو�حي.

وقد اجتهنا لزيارة موقع حديقة عامة �ضتقام م�ضتقباًل يف حميط املجمع ال�ضكني. وكان 

قد جرى زرع بع�ص اأ�ضجار النخيل فيه، ولكنه كان ال يزال يف معظمه اأر�ضاً جرداء. كان 

هناك �إىل �لأ�شفل ومبحاذ�ة �ملباين �ل�شكنية منطقة مفتوحة ت�شم خيماً م�شنوعة من قما�س 

خ�شن ومو�قد �لنار �ملك�شوفة، �لتي ي�شتخدمها �لعمال �ملهاجرون لإعد�د طعامهم. وقال يل 

�ل�شيد جو�شي: �إنهم جاوؤو� من �شمال �لهند، من قرى ولية �لبنجاب وكان يعملون يف بناء 

�شقق ر�هيجا �لفخمة. وقال جو�شي: �إِن �شركته مثلها مثل كل �شركات �لبناء ت�شتخدم �أي�شاً 

متعهدين م�ضتقلني، لتاأمني العمالة وا�ضتقدام عمال البناء، وهذه منطقة ترانزيت. وعندما 

�ضاألته عن معنى ذلك اأو�ضح اأن العمال املهاجرين �ضوف يقيمون يف املكان مدة كافية فقط 

لإجناز �مل�شروع، ثم ينتقلون �إىل �مل�شروع �لآتي. و�أردف قائًل وهو يبت�شم: »وحاملا يتم تعمري 

هذا املجمع، �ضوف يرحلون«.
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مدن جديدة لتحديث البالد

�ملناطق  ت�شهد  �أن  نيودلهي:  يف  �ل�شكانية  �لدر��شات  كلية  مدير  مينون  جي  �آي.  يتوقع 

العمرانية للهند احل�ضرية التي ت�ضكل حالياً )28( باملئة من عدد �ضكان البالد، تلك الن�ضبة، 

. وهذا يعني اأن عدد �ضكان الهند الذين يقطنون 
)29(

وقد »ت�ضاعفت يف اأثناء ثالثني عاماً«

�ملدن �شوف يزد�د مبقد�ر 290 مليون �ضخ�ص اأو ما يعادل عدد �ضكان الواليات املتحدة باأ�ضرها 

بحلول عام 2036. والبد للمدن الهندية من اأن ت�ضتوعب )10( ماليني �ضاكن جديد �ضنوياً، 

وذاك يعادل اإ�ضافة تعداد باري�ص اأو مو�ضكو كل عام. و�ضوف يحتاج �ضكان املدن اجلدد هوؤالء 

اإىل و�ضائط نقل جماعي، كما �ضيحتاجون اإىل م�ضاكن، واإىل نظام لل�ضرف ال�ضحي، ومياه، 

وكهرباء، ومد�ر�س، وم�شاٍف، وحد�ئق عامة. وهذ� و�شع خمتلف جد�ً عن �لوليات �ملتحدة، 

حيث انتقل العمال املهاجرون من املك�ضيك واأمريكة الالتينية اإىل مدن اأمريكية ت�ضكو من توقف 

�لعمل فيها، وجلبو� معهم حياة جديدة للمد�ر�س و�ملهن �لتجارية �ملحلية، �لتي تركها �أ�شحابها 

بعد تردي و�شع مز�رع �لأ�شر �ملحلية، �أو �نتقال �أ�شغال �ل�شناعات �ملحلية �إىل مكان �آخر.

ويعتقد �آي.جي. مينون كما كان يعتقد فريق كوّريا، ميهتا، وبيتل ود�شوز� يف �ل�شبعينيات، 

�أنه بالنظر �إىل �لن�شبة �ملت�شارعة للنمو �لعمر�ين يف �لهند و�حلالة �ل�شيئة جد�ً ملدن �لهند 

�لكربى يف �لوقت �لر�هن، فاإن �حلل �لوحيد هو بناء مدن جديدة. �أما كلفة مثل هذه �لعملية 

فهي تفوق �إىل حد كبري جد�ً قدر�ت �حلكومة �لهندية. ويجب على �لقطاع �خلا�س �أن يلعب 

دور�ً مركزياً يف هذ� �مل�شروع، غري �أن نطاق �لعمل �أكرث مدعاة للخوف من �أي وقت م�شى.

�إن موكي�س �أمباين ل يرهبه هذ� �لأمر. فرئي�س �شركة ريلين�س لل�شناعات �ملحدودة 

)RIL( -�أكرب �شركة قطاع خا�س يف �لبلد ينوف ر�أ�شمالها يف �ل�شوق على )35( مليار دوالر- 

يخطط الإن�ضاء اثنتني من املدن الكربى، ومن ال�ضفر، واحدة بالقرب من بومباي وواحدة 

قرب دلهي، و�شتكون هاتان �ملدينتان ح�شب ت�شور �أمباين، جزء�ً من نظام بيئي �جتماعي 

واقت�ضادي يربط املناطق الزراعية الريفية للهند بالتجمعات العمرانية للبالد. و�ضيزود 

�لنظام �لبيئي �جلديد �لأعد�د �لفقرية من �ل�شكان يف �ملناطق �حل�شرية مبا يحتاجونه وما 

يطلبونه، و�شيقدم للمليني من �أهل �لريف �خلدمات و�لفر�س �لتي �شتتيح لهم �أن يت�شبثو� 

بالبقاء يف موطنهم، مما يخفف بع�شاً من تدفق �شكان �لأرياف �ملحرومني على �ملدن.
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�لتقيت �آمباين يف �لعام �لفائت يف مكاتبه �ملتو��شعة بجو�ر منطقة »نارميان بوينت« 

Nariman Point يف بومباي؛ لأعرف ر�أيه يف �لهند يف هذه �للحظة من عملية �لتغيري 

املت�ضارعة. وكانت هناك لوحة جتريدية ناب�ضة باحلياة باالألوان احلمراء والربتقالية 

املتاألقة بري�ضة الفنان رازا يف البهو يف اخلارج. وكانت هناك اأي�ضاً �ضورة فوتوغرافية ملونة 

كبرية لو�لده دهريوبهاي �آمباين، �شبيهة بتلك �لتي ر�أيتها يف مدر�شة »DAIS«، معلقة على 

�أحد �جلدر�ن. وعندما جل�شنا على �أر�ئك منجدة بي�شاء مريحة، �شاركني �آمباين روؤيته 

للهند الناه�ضة. وتكمن يف �ضلب تلك الروؤية �ضرورة »اإيجاد قوة �ضرائية وحتويل فقراء 

الهند اإىل م�ضتهلكني«.

ويقتدي �آمباين بو�لده �لذي ت�شكل مهنة حتوله من �لفقر �إىل �لغنى، مو�شوع �لأ�شطورة 

�لهندية �حلديثة »كان و�لدي يقول د�ئماً: �إن �ل�شبيل لإيجاد �لأهمية هو �إيجاد �شيء من 

ال �ضيء. وهذا ما فعله مع �ضركة ريالين�ص. ففي حقبة �ضيطرت فيها املوؤ�ض�ضات العائلية 

�ملتو�رثة على �مل�شهد �لتجاري يف �لهند، بد�أ دهريوبهاي �آمباين عمله �شخ�شية نكرة ل قيمة 

له، وال ميلك �ضيئاً. وعمد اإىل تطوير �ضركة ريالين�ص عن طريق القيام بقفزات �ضغرية جداً 

حموًل �ل�شركة من م�شنع منتج للألب�شة �إىل �شركة ن�شيج، �إىل م�شنع للبولي�شرت، و�أخري�ً 

�إىل مالكة لأكرب م�شفاة للنفط يف �لهند، وثالث �أكرب م�شفاة يف �لعامل. ومت بناء �مل�شفاة 

يف وقت قيا�ضي، ثالث �ضنوات، فحولت الهند من م�ضتوردة اإىل م�ضدرة للم�ضتقات النفطية. 

كما �أن�شاأت �ل�شركة فروعاً لها يف جمال �أنظمة �لت�شالت �ل�شلكية و�لل�شلكية؛ وكان حلم 

دهريوبهاي �آمباين �أن يجعل باإمكان كل �إن�شان يف �لهند �أن يجري �ت�شاًل هاتفياً ب�شعر �أقل 

من �شعر بطاقة بريدية. وقد حتقق ذلك �حللم يف �لعام �ملا�شي.

ورث �آمباين كًل من طموح �أبيه �لذي يتجاوز �ملاألوف يف حجمه، و�لتز�مه بخف�س �لتكاليف 

�إىل م�شتوى يكون متي�شر�ً لكل مو�طن هندي. ول يعرف م�شروعه �أي حدود: فهو يوؤمن �أنه 

بتغيري الهند ي�ضتطيع تغيري العامل. وهو يركز على ما هو لي�ص اأقل من اإحداث حتول جذري 

يف بلده �شوف يقوم يوماً ما -عاجًل ولي�س �آجًل، �إذ� ما كان لآمباين علقة به- بتغيري 

�لعامل. وهو يعرف �أنه يجب عليه لإجناز ذلك �أل يقوم فقط باخرت�ع منوذج جديد، بل عليه 

�أن ينجزه ب�شرعة، وعلى نطاق �شخم.
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 وتعتمد خطة �آمباين لإحد�ث حتول يف �لهند على ثلث ركائز:�إحد�ث ثورة يف �لزر�عة 

و�لبيع بالتجزئة، �إن�شاء مدن جديدة؛ و�شمان �أمن �لطاقة يف �لهند.

وبحلول عام )2011(، �شوف ت�شتثمر �شركة ريلين�س )5( مليارات دوالر يف اإيجاد نظام 

توزيع يربط �ملز�رعني عن طريق �لرب مبخازن �لبيع بالتجزئة �ملتنوعة �ل�شغرية و�لكبرية 

�أي�شاً، وجميعها ت�شتخدم �أحدث و�شائل �لتكنولوجيا. وميثل �لت�شور �لذي و�شعه نوعاً من 

�لرتباط ما بني �لنموذج �لذي تطرحه �ل�شركة �لهندية للتبغ ومنوذج �شركة بهارتي، ولكن 

مع حتقيق تطور فريد من جانب �ضركة ريالين�ص ووفقاً ملقيا�ضها املتميز الذي ال ميكن الأحد 

تقليده. وتق�ضي اخلطة بتوليد )20( مليار دوالر يف �ضكل �ضادرات زراعية �ضنوياً، باالإ�ضافة 

�إىل متوين �لآلف من �ملتاجر بال�شلع يف �ألف وخم�س مئة بلدة ومدينة يف �أنحاء �لهند. و�شوف 

يقوم زهاء �ضبعني مركزاً للتوزيع بتلقي واإر�ضال الكميات املتدفقة من املنتجات ال�ضادرة 

و�لإمد�د�ت �لو�ردة. ويرى �آمباين على �ل�شعيد �لد�خلي �أنه �شيكون هناك عائد بقيمة 25 

مليار دوالر يف املبيعات ال�ضنوية اإ�ضافة اإىل تاأمني مليون وظيفة جديدة.

وثمة �حتمال حلدوث �لكثري من �ل�شطر�بات. ويدرك �آمباين �ملخاوف �لقائمة ب�شدد 

م�شري �لآلف من �لبقاليات �ل�شغرية �لتي متتلكها وتديرها �لأ�شر، و�حتمال توقفها عن 

�لعمل م�شتقبًل وعجز �لعديد من �ملز�رعني عن حتقيق �لنجاح؛ وهو يرى هذه �ملبادرة 

بو�شفها »�لتبلور �لكامل لفل�شفتنا �لأ�شا�شية �لتي تقول: »ت�شارك و�زدهر«. وكان قد نا�شد 

الفريق االإداري ل�ضركة ريالين�ص الإيجاد حلقة طيبة من االزدهار، توؤدي عنا�ضرها اإىل حتقيق 

�ملنفعة �ملتبادلة، وذلك عن طريق �إدخال �ملز�رعني، و�أ�شحاب �ملتاجر �ل�شغرية و�مل�شتهلكني 

يف عالقة �ضراكة ربح متبادل وموؤكد. وهو ياأمل اأي�ضاً باأن توؤدي التغيريات التي �ضتحدث يف 

قلب �لريف �لهندي �إىل �إيجاد مد�خيل �أعلى، ومد�ر�س جيدة، ومر�فق للرعاية �ل�شحية، 

وفر�س للت�شوق و�لت�شلية �شتمنع عدد�ً كبري�ً من �لنا�س من �لهجرة �إىل �ملدن �لكربى �لأمر 

�لذي كانو� �شيفعلونه يف حال كان �لو�شع خلف ذلك. ومع ذلك، ومع حدوث عمليات �لتحول 

والتغيريات التي يتوقعها، فاإن املاليني من النا�ص �ضوف ينتقلون من املناطق الريفية باجتاه 

�ملدن. وهو يعلم �أن مدن �لهند مكتظة كلياً بال�شكان على نحو يتجاوز طاقتها على �ل�شتيعاب 

و�أن بنيتها �لتحتية غري قادرة على �لتعامل مع �لأعد�د �لتي ل بد من �أن تتحملها �لآن. وهو 
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يعلم �أي�شاً �أن �لتعامل مع �لأمور �ل�شعبة عرب �مل�شالح �ملرت�شخة وتعقيد�ت �لبريوقر�طية 

و�ملعاملت �لإد�رية ي�شتغرق وقتاً طويًل، وهو وقت ل متلكه �لهند. ولدى �آمباين حل ب�شيط: 

بناء مدن جديدة.

�ضوف تنفق �ضركة ريالين�ص )11( مليار دولر، وهو �أكرث مرتني من �ملبلغ �لذي ت�شتثمره 

يف اإ�ضالح االقت�ضاد الزراعي للهند، ما بني الوقت احلا�ضر والعام )2010(، وذلك لبناء 

مدينتني حديثتني. وبا�شتغللها لل�شروط �ل�شخية �ملقدمة من حكومة �لهند لل�شركات 

�لتجارية، �لتي ترغب باإقامة مناطق �قت�شادية خا�شة، فقد ح�شلت �شركة ريلين�س على 

)140( مرت�ً مربعاً من �لأر��شي �لزر�عية �إىل �جلنوب �ل�شرقي من بومباي مببلغ يعادل جزء�ً 

ي�ضرياً من ثمن االأرا�ضي يف املدينة، حيث يجري بناء مطار جديد بالقرب منها. كما يجري 

�إدخال كل �لبنى �لتحتية �ل�شرورية. وي�شطف �مل�شتثمرون بانتظار دورهم ليكونو� جزء�ً 

من �مل�شروع �لتجاري. كما يرى �آمباين هنا �أي�شاً �أن �لن�شاط �لقت�شادي �شيدر ما قيمته 

)25( مليار دولر �شنوياً. ومتتلك �شركة ريلين�س �ل�شمانات �للزمة جلني مبلغ كبري من 

�ملال: و�شوف يكون عائد �ل�شتثمار يف �لأر�س وحدها ��شتثنائياً و�شخماً جد�ً. كذلك يجري 

االإعداد الإن�ضاء مدينة مماثلة بالقرب من دلهي.

 �أما �لركيزة �لثانية يف عملية �لتحول �خلا�شة بالهند ف�شوف تتمثل يف �شمان �أمن �لطاقة 

يف �لبلد عن طريق تو�شيع خمزونها �لنفطي و�شقل �لقدر�ت يف حني يجري يف �لوقت نف�شه 

�لتقليل من �عتمادها على وقود �لفحم �حلجري. وجتري �شركة ريلين�س بحوثاً على بع�س 

�لزيوت �لنباتية مثل زيت نبتة �لـ »جاتروفا« Jatropha وال�ضيليلوز كم�ضادر للوقود احليوي. 

ويبدو هذ� طموحاً مثري�ً للده�شة بالن�شبة ملالك م�شفاة لتكرير �لنفط يف �لهند. كما يقوم 

�آمباين با�شتثمار )6( مليارات دوالر لتو�ضيع م�ضفاة النفط العائدة ل�ضركة ريالين�ص يف مدينة 

جامناغار بوالية غوجارات جلعلها االأكرب يف العامل.

وتقوم �شركة �شيڤرون كذلك بال�شتثمار يف م�شروع �لتو�شعة، حيث ت�شتحوذ على ح�شة 

بن�ضبة )5( باملئة يف الوقت احلا�ضر مع اإمكانية زيادتها اإىل )29( باملئة. وقد قررت ال�ضركة 

�لأمريكية �أن من �ملعقول جتارياً على نحو �أكرب �ل�شتثمار يف م�شفاة �لنفط �لتابعة ل�شركة 

ريالين�ص يف الهند، ونقل املنتجات النفطية من هناك اإىل الواليات املتحدة بو�ضاطة �ضفن 
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�ل�شحن، بدًل من �ل�شتثمار يف زيادة �ملقدرة على �لتكرير يف �لوليات �ملتحدة �أو �أوروبة، 

حيث جتعل قيود احلفاظ على البيئة من اإقامة م�ضفاة تكرير جديدة م�ضاألة اأ�ضعب ومكلفة 

اأكرث. وتقوم �ضركة �ضيڤرون بالتنقيب عن النفط ب�ضورة ن�ضطة يف بنغالدي�ص. ومن املرجح 

اأن ت�ضكل م�ضفاة نفط جامناغار اململوكة ل�ضركة ريالين�ص اجلهة املحتملة من اأجل تكرير 

ذلك �لنفط �إذ� ما حتقق �لعثور عليه. و�شتكون �لآثار �جليو�شيا�شية لهذ� �لنوع من �لتحول يف 

�ملقدرة على تكرير �لنفط باجتاه �لهند مثرية للهتمام.

وكنت قد قمت بزيارة م�ضفاة تكرير النفط العائدة ل�ضركة ريالين�ص منذ عدة �ضنوات. 

يتالأالأ  املكان  كان  عندما  مك�ضوفة،  جيب  �ضيارة  يف  ليلية  نزهة  الزيارة  مايف  اأبرز  وكان 

بالأ�شو�ء ك�شجرة عيد �مليلد، وميتلىء باحلركة ومعها �أزيز �ألف من خطوط �لتوتر �لعايل. 

ويحيط بامل�ضفاة ال�ضخمة بناء كبري مزروع باملاليني من االأ�ضجار، وكلها ت�ضقى عن طريق 

�لري بالتنقيط، باملياه �ملتخّلفة عن تربيد �ملن�شاأة �ل�شناعية. وتعد جامناغار جزء�ً قاحًل 

من الهند. وللح�ضول على املياه الالزمة لعمليات املن�ضاأة قامت �ضركة ريالين�ص ببناء معمل 

لإز�لة ملوحة �ملياه. و�أثناء مو�شم �جلفاف، تقوم م�شفاة �لتكرير بتزويد مدينة جامناغار 

وغريها من القرى املجاورة باملياه.

ونتيجة خلربته يف جمال �لتحلية فاإن �آمباين لي�س قلقاً من حدوث نق�س يف �ملياه يف 

�لهند. »فالهند هي �إحدى �لدول �لقليلة �ملحاطة مبياه �لبحر من كل جانب. ولقد برهنا 

�شابقاً �أن باإمكاننا �إجر�ء عملية حتلية �ملياه. قالها بثقة. وكانت �ل�شلطة �ملحلية للمياه يف 

املدينة قد وافقت على بناء معمل للتحلية من اأجل اإمداد مدينة ت�ضيناي باملياه املحرومة 

منها وذلك يف عام )2005(، مع اإر�ضاء العقد على �ضركة البنى التحتية )TVRCL(التي تتخذ 

من حيدر �آباد مقر�ً لها. و�فتتح »�ملعهد �لوطني لتقانة �لبحار« يف �لهند �أول معمل لتحلية 

 )Tata( املياه عند درجة حرارة منخف�ضة يف جزر الك�ضادويب التابعة للبالد. وفازت �ضركة

بعقد لإن�شاء معمل للتحلية لتاأمني �ملياه ملفاعل نووي يف ولية تاميل نادو. وكما �أكد �آمباين 

فاإن عمليات �لتحلية هي �لآن يف �شبيلها �إىل تزويد �لهند �لفقرية، باملياه، بهدف تلبية 

االحتياجات املتزايدة منها.
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و�شاألته عن �جلو�نب �ل�شلبية، وعما �إذ� كانت هناك من عو�ئق ر�آها حتول دون �إجناح 

روؤيته الرائعة مل�ضتقبل الهند. فقام على الفور بو�ضع اإ�ضارة )P( على لئحة ت�شم: »�لتعليم، 

قائلً: نحن ل ن�شتثمر يف حقل �لتعليم. وهناك طموح هائل يحرك �لأمر باأكمله يف هذه 

�لآونة، وي�شكل حافز�ً له، لكننا بحاجة �إىل �ملزيد من �لتعليم. �لتوظيف: �أوجدت تكنولوجيا 

�ملعلومات مليون وظيفة. و�أحدثت �أثر�ً يف �لأمة كلها. ونحن �لآن يف طريقنا �إىل دخول قطاع 

املعرفة ال�ضاملة يف ال�ضنوات الع�ضرين املقبلة، و�ضوف نقوم باإيجاد مئة مليون وظيفة. كما 

�شنقوم بزيادة �لرقم من هناك �إىل مئتي مليون«. وتوقف عن �لكلم حتى �أمتكن من �إجناز 

تدوين مقتطفات من حديثه. »�شوف �أعطيِك مثاًل. بالن�شبة لتو�شيع �لعمل يف م�شفاة تكرير 

�لنفط يف جامناغار، مل نتمكن من �لعثور على عمال �للحام �ملوؤهلني �لذين كنا بحاجة 

�إليهم، لذ� فاإننا نقوم بتدريب خم�شة ع�شر �ألف عامل حلام لهذه �ملهمة. ثم هناك �لتوظيف 

�لذ�تي �أو من يعمل حل�شابه من �أ�شحاب �ملهن �حلرة، فاملز�رع قد يح�شل �لآن على �أربع 

روبيات رمبا ثمناً ملا ينتجه ويباع يف �شاحة �ل�شوق مقابل مئة وع�شرين روپية. و�إذ� ما جعلنا 

�لقطاع �لريفي ينمو، فاإننا ن�شتطيع �أن نوجد منوذجاً جديد�ً يعزز �لو�شع �ملادي للمز�رعني. 

والزراعة عن طريق العقود لن تنجح يف االأمد الطويل. فاأنت حتتاجني اإىل اإعطاء هوؤالء 

�لنا�س قوة �شر�ئية. ونحن �شنقيم �ت�شاًل ما بني �لنا�س �لذين يزرعون �لتفاح وبني �لأ�شخا�س 

�لذين يريدون �شر�ءه. ولي�س هناك ما يربط بينهم يف �للحظة �لر�هنة«.

و�أخربته باأمر �لأ�شخا�س �لذين كنت قد �لتقيتهم يف ڤيد�ربها، حيث مل يتمكن حتى 

�لذين كانو� يح�شلون على �ملياه من �شخها د�خل حقولهم لعدم توفر �لكهرباء لديهم. 

وقد فاجاأين مرة �أخرى قائًل: »علينا �أن نتوقف عن �حلديث عن �شبكة خطوط كهربائية، 

وكاد فكي ي�ضقط من الده�ضة. مل اأ�ضتطع اأن اأتخيل مديراً تنفيذياً ل�ضركة نفط يف الواليات 

�ملتحدة يقول هذ� �لكلم. وتابع قائًل: »�ن�ِس وقود �لنفط«. »خذي كتلة حيوية و��شتخدميها 

لتوليد الكهرباء. كل واحد لديه مولد الكهرباء اخلا�ص به. وعليك اأن تقطعي ال�ضلك. اعملي 

عن طريق االت�ضاالت الال�ضلكية. لقد قمنا بذلك يف الهند مع و�ضائل االت�ضاالت ال�ضلكية 

والال�ضلكية. و�ضوف نقوم بتكرار االأمر مع التيار الكهربائي«. وهذه بالتاأكيد اإحدى ال�ضبل 
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�لتي يت�شور عربها �آمباين كيفية تغيري �لنموذج �ملثايل فيما يخ�س �لذي ميكن �أن يغري 

العامل باأكمله.

و�شاألته عن �لتحدي �لأكرب �لذي يو�جه �لهند فاأجاب: »�إن �أكرب حتٍد نو�جهه هو �لتحدي 

الذي مل يتمكن اأي اإن�ضان يف العامل من اإيجاد حلول له، اأال وهو زيادة االأن�ضاف. فهناك عرب 

ن�شف قطر طوله خم�شمئة مرت من مكان �إقامتي، فارق يف �لدخل يبلغ و�حد�ً �إىل مليار. 

وهذا لي�ص مقبواًل.

وتفقد �آمباين �شاعته ملعرفة �لوقت؛ وبد� وكاأنه بحاجة �إىل �إنهاء �ملقابلة، ولكن كان لديه 

�شيء و�حد �أخري، �أر�د �أن يقوله: »�شوف يكون هذ� �جليل هو �جليل �لذي �شي�شنع �لهند 

اأو �ضي�ضوهها، وهذه هي فر�ضتنا. فنحن مدركون للم�ضكالت على االأقل، وملا يجب علينا 

�لقيام به من �أمور، و�أنا �أقول لأ�شدقائي �لأمريكيني: �إن �ل�شتقو�ء على �لأ�شعف ل طائل 

منه. �منحونا بع�س �لوقت. �إنني �أرى �أننا نقوم باإعادة �لتو�زن �إىل �لعامل. فقد كان خم�شة 

ع�شر باملئة من �لنا�س ي�شيطرون وعلى مدى زمن طويل جد�ً على خم�شة وثمانني باملئة من 

�لرثو�ت. وقد حان �لوقت لإعطاء ن�شبة �خلم�شة و�لثمانني باملئة من �لنا�س فر�شتهم. ولقد 

حقق ع�شرون باملئة فقط من �لب�شر تقدماً حتى �لآن بالفعل. و�إذ� ما متكنا من رفع هذه 

الن�ضبة اإىل �ضبعني باملئة، فاإننا �ضنكون قد اأجنزنا �ضيئاً. و�ضوف حتدد هذه ال�ضنوات اخلم�ص 

والع�ضرون ما اإذا كنا �ضنحقق الف�ضل اأم النجاح من دون اأية م�ضاعدة. اإن هذا زمن فيه من 

�لإثارة �لكثري. ونحن حمظوظون جد�ً باأن نكون م�شاركني فيه«.

وعاد فتفقد �لوقت ناظر�ً �إىل �شاعته، وقال وهو يبت�شم معتذر�ً: »عليَّ �أن �أ�شاعد �بني يف 

�إنهاء وظيفته �ملدر�شية. لقد وعدته. ونه�شنا عن �لأر�ئك. كان يرتدي بنطاًل �أ�شوَد �للون 

وقمي�شاً �أبي�َس له حز�م عند �خل�شر. و�شافحته ومتنيت له �لتوفيق: بطريقة �أو باأخرى 

�شيقوم موكي�س �آمباين و�شركة ريلين�س، �أكرث من �أي رئي�س �شركة �آخر مبفرده �أو �شركة 

�أخرى مبفردها، باإحد�ث تغيري يف �لهند. وبتغيري �لهند وفقاً للمقيا�س �ملقرتح من قبلهما، 

فاإنهما البد �ضيكون لهما تاأثري ملحوظ على كوكبنا.





�لهند �لأخرى

��شتغرق �لأمر باأوروبة و�لوليات �ملتحدة �أكرث من ثلثة قرون لختبار ثلث ثور�ت 

�شناعية متتالية: ثورة �لت�شنيع، وثورة �خلدمات، و�لثورة �لرقمية. وترك �ملليني من 

�لفلحني �لأوروبيني بيوتهم وهاجرو� �إىل �ملدن، حيث جتمعو� باأعد�د كبرية يف �لأحياء 

�لفقرية، وعملو� مقابل �أجور زهيدة يف �مل�شانع �حلديثة. و�نتقل �ملليني م�شافة �أبعد �إىل 

�لوليات �ملتحدة، وكند�، و�أ�شرت�ليا، ودول �أمريكة �للتينية بحثاً عن �لأر�س و�لفر�شة 

املواتية. واأوجدت اال�ضطرابات االجتماعية وال�ضيا�ضية التي �ضهدتها اأوروبة، اأيديولوجيات 

�شيا�شية جديدة كان لها تاأثريها �لهائل؛ كما �أوجدت تناف�شاً �شديد�ً على م�شائر �لأمم وعلى 

النظام الدويل، وتو�ضعاً ا�ضتيطانياً عدوانياً، وثورات دموية، وحروباً رهيبة.

وتخترب بلد �لهند �لثور�ت �ل�شناعية �لثلث جميعها يف �آن و�حد. ومع ت�شارع ع�شر 

�ملعلومات يتم حتويل �لبلد من جمتمع زر�عي قدمي �إىل مركز حيوي حديث للت�شنيع ومزود 

خدمات عاملي. و�شوف يتحول بع�س �لهنود يف غ�شون ب�شع �شنو�ت فقط من فلح عادي �إىل 

خبري كفي يف جمال تكنولوجيا �ملعلومات. وت�شكل عملية حتول �لهند �إىل جمتمع ��شتهلكي 

تهديد�ً للقيم �لأ�شا�شية، وتطرح حتديات �أمام �لهويات �لقدمية. ويجري �لدفع بالنا�س بعيد�ً 

عن عامل يفهمونه باجتاه عامل ل يز�ل يجب عليهم �أن يقومو� بالتعرف �إليه.

ل بد �أَن �ل�شغط �لناجم عن هذ� �لو�شع كان هائًل بالن�شبة للبنية �لجتماعية للهند. 

فالهند تعاين تخريباً مبتكر�ً يقود على نحو حتمي �إىل �لعنف �لجتماعي، �لذي يرت�وح ما بني 

�لقتلع �لوح�شي للنا�س من �أر��شي �أجد�دهم �إىل حرية �لأهايل �لذين ي�شعرون باأن �أولدهم 

ينقلبون على التقاليد. فاحلدود اخلاطئة العديدة للمجتمع الهندي - االنتماء الطبقي، النوع 

االجتماعي، الديانة ت�ضكل تهديداً لنجاح البالد. ويف حني تت�ضارع وترية التغيري، و ي�ضتمر 
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�أولئك �لذين يعانون �ملعاناة �لأكرب من هذ� �لو�شع، يف �متلك �ل�شلحية �لأقل للتحكم يف 

م�شائرهم، يزد�د �حتمال حدوث مترد تام من قبل فقر�ء �لهند، و�حتمال حدوث عمليات 

حربية دينية وطبقية. ويراقب املاليني من فقراء الهند ال�ضعود الباهر والفجائي للطبقات 

�لجتماعية من �أ�شحاب �لمتياز�ت، ويت�شاءلون ما �إذ� كانت فر�شتهم يف طريقها �إليهم.

وعدا عن االأعداد املحدودة من العمال الذين يتوجهون اإىل اخلليج العربي، فاإن الهند لي�ص 

لها من مكان �آخر تر�شل �إليه فائ�س �ل�شكان �لذين تنق�شهم �لكفاية و�ملهار�ت، ويحتاجون 

اإىل التوظيف واإىل التما�ص �ضبل العي�ص. ولي�ضت هناك من قطع وا�ضعة من االأرا�ضي بانتظار 

��شتقر�رهم فيها على كوكبنا، على �فرت��س �أن �لهنود كانو� يرغبون يف �لهجرة، مثلما فعل 

�لكثريون من �لفلحني �لأوروبيني. ولي�س مبقدور �لهند تو�شيع نطاق �ملو�رد �لطبيعية �ملتاحة 

للغزو �لإمربيايل، كما فعلت �أوروبة. ومع تو�فر �أر��ٍس ومو�رد حمدودة فاإن على �لهند �إيجاد 

طريقة لتاأمني حياة معقولة ل�شعب ي�شل عدد �شكانه �لآن �إىل )1.2( مليار، ولن يتوقف عن 

الزيادة حتى ي�ضل اإىل )1.6( ملياٍر.

�ملثري  �لهند، فاإن �لأمر  �لثقايف �لذي تعانيه  �لتباينات �حلادة و�خللل  �إىل  وبالنظر 

للذهول هو �أنه لي�شت هنالك من ثورة متفاقمة. فالنا�س يتابعون �أعمالهم معظم �لوقت على 

نحو هادئ متاماً. وعادة ما يتكاتف �لهنود من �شتى �ملذ�هب �لطبقية و�لدينية ويت�شامنون، 

وي�شاعدون بع�شهم بع�شاً  يف �أوقات �ملحن. وقد فعلو� ذلك ع�شية �لهزة �لأر�شية �ملريعة 

التي دمرت والية غوجارات يف عام 2001، اأثناء الفي�ضانات املو�ضمية التي �ضهدتها بومباي 

عام )2005(، ويف اأعقاب العديد من الهجمات االإرهابية التي ا�ضتهدفت البالد يف ال�ضنوات 

�لأخرية. �إل �أن �نعد�م �مل�شاو�ة على نحٍو حاد يف �لهند بات و�شعاً غري معقول وغري قابل 

للتربير. وكنت �أ�شمع طو�ل حياتي �أفر�د�ً من �لنخبة �لهندية �ملثقفة �لتي تعي�س يف �ملدن، 

وهم يقولون بغرور نوعاً ما: »�نظري �إىل �لأو�شاع �لتي يعي�س فيها �لنا�س. لقد كانت �شتقوم 

ثورة يف �أي مكان �آخر يف �لعامل يف هذه �حلال، ولكن لي�س يف �لهند«. ولقد �شمعت �أ�شخا�شاً 

يقولون موؤخر�ً: �إنه ما مل يتح�شن ن�شيب �لفقر�ء ب�شرعة وعلى نحٍو جذري، فاإن �لنا�س 

�شوف يثورون ويذبحون �لأغنياء: هم لديهم �أجهزة تلفاز �لآن، كما تعلمني. وباإمكانهم �أن 

يتابعوا م�ضاهدة احلياة التي حرموا منها.
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النظام الطبقي املتوارث

ولد بيرت اوزنو�ص موؤ�ض�ص دار »بابليك اأفريز بوك�ص« للن�ضر Public affairs Books يف 

مدينة بومباي يف �أثناء �حلرب �لعاملية �لثانية، من �أبوين من �ملهاجرين �ليهود �لذين هاجرو� 

من اأوروبة ال�ضرقية. وعندما اأطلعني على �ضهادة ميالده الهندية، كانت هناك مطبوعة على 

ال�ضطر بعد عبارة الطبقة االجتماعية كلمة »بولندي«. وكان من غري املت�ضور وعلى نحو 

وا�ضح بالن�ضبة للطبيب اأو املوظف االإداري يف امل�ضت�ضفى حيث ولد اأوزنو�ص اأن يرتك ال�ضطر 

اخلا�ص بالطبقة غفاًل من الكتابة.

�لهند جمتمع قائم على ت�شل�شل �ملر�تب على نحو هرمي و�شارم، حيث يعمل �لنظام �لطبقي 

على ترتيب �لب�شر من �ملرتبة �لأدنى �إىل �ملرتبة �لأعلى، ويخ�شهم باأدو�ر �جتماعية حمددة. 

وي�شتنزف �لت�شل�شل �لهرمي للطبقات �لجتماعية كل �أوجه �ملجتمع �لهندي، ول ي�شتثنى من 

تاأثريه من ل ينتمون �إىل �لهندو�س، مبن فيهم �مل�شلمون و�مل�شيحيون، مع �أنهم خارج هذ� 

النظام الطبقي. وهناك بع�ص املجتمعات املحلية امل�ضيحية التي م�ضى على تاأ�ضي�ضها زمناً 

طوياًل يف الهند حترتم الفروقات الطبقية وتتقيد بالنظام املتبع ب�ضاأنها. ويعد الهنود من بني 

�أكرث �شعوب �لعامل تاأثر�ً مبو�شوع �ملكانة �لجتماعية. فاملرتبة لها �شاأنها يف �لهند، وتتحكم 

. ويعترب الطابع املاألوف للتفاعل 
)1(

يف دقائق االأمور املرتبطة بالتفاعل االجتماعي بني النا�ص

�لجتماعي يف �لوليات �ملتحدة، حيث ي�شتطيع �لطلب �أن يخاطبو� مدر�شيهم، و�ملوظفني 

روؤ�شاء �شركاتهم با�شمهم �لأول، �أمر خمجل متاماً يف �لهند. ويتمتع �لهنود من �أ�شحاب 

�ملر�كز �لجتماعية �ملرموقة مبز�يا معينة وباأ�شلوب حياة معني، دون ذوي �ملكانة �لجتماعية 

�لدنيا، ويتقبل �لكثريون يف كلتا �ملجموعتني هذ� �لو�شع بو�شفه �لرتتيب �لطبيعي.

عمد الربيطانيون اإىل ت�ضنيف قوانني النظام الطبقي االجتماعي يف الهندي املعقد 

واملتفرع اإىل ما ال نهاية تقريباً، اإىل فئات مب�ضطة لغايات اإدارية. وقامت احلكومات الهندية 

املتعاقبة التي �ُضكلت بعيد اال�ضتقالل بالتو�ضع يف حتديد فئات الطبقات االجتماعية. وهو 

اأمر معقد فعاًل. وقد اأدرجت جلنة ماندال التي كلفت بتطبيق برنامج عمل اإيجابي ل�ضالح 

هنود �لطبقة �لجتماعية �لدنيا، ثلثة �آلف طبقة �جتماعية حتت م�شمى »طبقات متخلفة 
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�أخرى« »Other Backward Castes« وذلك يف تو�ضياتها التي اأ�ضدرتها يف عام 1990. وقد 

يطلب من الهنود لدى ملء اال�ضتمارات احلكومية، وطلبات احل�ضول على وظائف اأو القبول 

يف �ملد�ر�س، يطلب منهم ذكر طبقتهم �لجتماعية.

ويف كثري من �لأحيان، تكون �لطبقة �لجتماعية للإن�شان و��شحة من ��شمه. فا�شم 

. وبامليكي هو ��شم متد�ول بني �أبناء طائفة �لد�ليت. �أما ��شمي 
*
تر�يڤيدي هو ��شم برهمي

اأنا، كامدار، فهو ت�ضمية لها عالقة بنوعية املهنة. فحتى عهد يعود اإىل املدة التي كان فيها 

جدي االأكرب حياً، كان اأجدادي يعملون يف حا�ضية اأمراء كاثياواد يف والية غوجارات. وكانوا 

م�شوؤولني عن �إد�رة �لأ�شغال �لعامة: �شق �لطرق، ترميم و�إ�شلح �لق�شور، و�لتنقيب عن 

خمزون �ملياه. وتعني عبارة kam »عمل« والكامدار Kamdar هو ال�ضخ�ص امل�ضوؤول عن 

العمل. وطبقتنا االجتماعية هي ڤاي�ضا، طبقة التجار املولودة من اأفخاذ الرباهما، وذلك 

عن فم �لرب�هما، ومن 
 **

وفقاً ملا ورد يف �لأ�شطورة �لهندو�شية. وقد �نبثق �أتباع �لرب�هما

�أبيات دينية مقد�شة. ونه�شت طبقة �ملحاربني  هنا مهنة طبقتهم �لجتماعية يف تلوة 

»كاتريا�ص« Khatryas من �أذرع �لرب�هما. و�أُخذت طبقة عمال �ملهن �ليدوية و�حلرفيني 

امل�ضماة »�ضودرا�ص« »Sudras« من اأقدام الرباهما. ويعرف اأي مواطن من والية جوغارات 

ومعظم �لهنود، �ملكانة �لجتماعية لعائلتي من ��شمي على �لفور.

وتوؤلف طبقة الداليت التي كانت ت�ضمى �ضابقاً طبقة املنبوذين، اأو الطبقات االجتماعية 

املُدرجة يف اجلداول الر�ضمية )16( باملئة من �ل�شعب �لهندي. ومتثل �لقبائل �ملدرجة وهم 

�ل�شكان �لأ�شليون للمنطقة �لذين من �لأن�شب حالياً ت�شميتهم »�ديڤا�شيز« Adivasis متثل )7( 

باملئة فقط من �لتعد�د �لعام. �أما �لطبقات �ملتخلفة �لأخرى )OBCs( فهي ت�ضكل الغالبية 

�لعظمى؛ وينتمي )52( باملئة من مو�طني �لهند �إىل »�لطبقات �ملتخلفة �لأخرى«. وي�شل جمموع 

هذه �لفئات �لثلث من �لطبقة �لجتماعية �لأدنى �إىل )75( باملئة من عدد �ضكان الهند.

من  حمددة  ن�ضب  على  باحل�ضول  �ضمانات  االأدنى  االجتماعية  الطبقات  اإىل  وتقدم 

الوظائف احلكومية واأماكن القبول يف اجلامعة. ونتيجة لذلك اأ�ضبحت الت�ضميات الطبقية 

 * اأحد اأفراد طبقة رجال الدين الهندو�س. (املرتجمة)
** ما ُيعرف الذات العليا - روح الكون العليا وجوهره يف الفل�سفة الهندو�سية. (املرتجمة)
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. فقد جرى حتقيق حتول يف النظام الدميقراطي الهندي يف اأثناء 
)2(

م�ضي�ضة على نحو كبري

�لعقود �لقليلة �لأخرية بظهور �أحز�ب �شيا�شية جديدة، متثل م�شالح طبقات �جتماعية 

معينة. و�تخذ �لتحرك �لإيجابي �شكل �حل�ش�س �أو �ملقاعد �ملحجوزة. فكم هو عدد �لوظائف 

�حلكومية، �لتي يجب حجزها للطبقات �ملتخلفة �لأخرى؟ هل يجب �أن تكون هناك ح�ش�س 

وظيفية يف �لقطاع �خلا�س خم�ش�شة للقبائل و�لطبقات �ملدرجة؟ ما هي ن�شبة �أماكن �لقبول 

يف �جلامعات، �لتي يجب �أن حتظى بها هذه �لفئات؟ فهذه ق�شايا تثري نقا�شاً �شيا�شياً حاد�ً 

ومو�قف م�شحونة على �ل�شعيد �لد�خلي يف �لهند.

اأماكن  باملئة من   )22.5( الـ  ن�ضبة  رفع  1990، وعندما اقرتحت جلنة ماندال  يف عام 

القبول اجلامعي ووظائف القطاع العام املخ�ض�ضة للطبقات الدنيا اإىل )27( باملئة، كان رد 

فعل الهنود من اأبناء الطبقات االجتماعية الرفيعة عنيفاً. وجلاأ عدد من الطالب حتى اإىل 

�إ�شر�م �لنري�ن يف �أج�شادهم �حتجاجاً. وي�شتد �لتناف�س على فر�س �لتعليم و�لعمل يف �لهند 

على نحٍو حاد، ويكره �لهنود من �أ�شحاب �ملر�تب �لجتماعية �لعليا، �أ�شد �لكره، �لتخلي عن 

�متياز�تهم. وعلى �لرغم من �أنهم ي�شكلون �أقل من )15( باملئة من عدد ال�ضكان، فاإن الطبقة 

�لرفيعة ت�شيطر على �ملنا�شب �لرفيعة يف حقل �لتعليم ويف �ملجتمع، وت�شتهلك ح�شة غري 

متكافئة من موارد البالد.

ويف عام 2006، طرحت احلكومة اقرتاحاً بزيادة عدد املقاعد املخ�ض�ضة الأبناء الطبقات 

االجتماعية يف القطاع اخلا�ص، حيث يتزايد عدد الوظائف. وتبع ذلك نقا�ص موؤثر وم�ضحون 

جداً حول امل�ضاألة مع رف�ص قاطع وفوري للفكرة من جانب القطاع اخلا�ص. فال�ضركات 

�لهندية يف بحثها عن ��شتمر�ر عملياتها �لتجارية يف جو دويل ي�شهد تناف�شاً بالغاً، تريد �أن 

تكون غري مقيدة يف توظيف �أكرث �ملر�شحني للعمل كفاية، �لذين ميكنها �لعثور عليهم مهما 

كانت خلفيتهم. �إن �حلجة �لتي ي�شوقها �أولئك �لذين يقومون بال�شتغناء كلياً عن �لتحرك 

على نحو �إيجابي جتاه �لطبقات �لدنيا هو: �أن �لنمو �لقت�شادي و�لتعليم �لأف�شل للجميع 

�شوف يحل �مل�شكلة، مع مرور �لوقت. ورمبا يكون هذ� �شحيحاً، ولكن ويف غ�شون ذلك، يهدد 

�لفو�رق �لقت�شادية �مل�شتمرة للهند على �متد�د �ل�شللت �لطبقية بالنفجار، لتتحول �إىل 

.
)3(

�ضراع طبقي
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وكان رئي�س �لوزر�ء �لهندي مامنوهان �شينغ قد حذر �ملوؤ�ش�شة �لتجارية يف �لهند باأنها 

اإذا ما رغبت يف تفادي التخ�ضي�ص االإلزامي للح�ض�ص بالن�ضبة ملوظفي الطبقة الدنيا، 

فاإن �لأجدر بها »توظيف �ملال و�جلهد ب�شكل �أكرب بكثري يف �لتدريب �ملهني و�لتعليم �لفني، 

ل �شيما بالن�شبة لل�شباب �لذين ياأتون من خلفية حتظى بامتياز�ت �أقل، و�شمان �أن تبد�أ 

فالهند نظام 
 )4( 

اأعداد املوظفني يف اإعطاء �ضورة دقيقة عن الرتكيبة الطبقية لعامة ال�ضعب.

دميقر�طي. ومعظم �لناخبني هم من �لطبقة �لجتماعية �لدنيا، وهم يعون ب�شكل متز�يد 

كًل من �لظلم �للحق بو�شعهم وحجم قوتهم �ل�شيا�شية.

القومية الهندو�ضية

�غتيل �ملهامتا غاندي بتاريخ )30( كانون �لثاين »يناير« 1948، على يد ناثورام غودز، وهو 

قومي هندو�شي كان مقتنعاً باأن �لزعيم �لعظيم قد خان �لهندو�س �لهنود بالتز�مه باإجر�ء 

توزيع من�شف للممتلكات و�لأر�شدة ما بني �لهند وباك�شتان عقب تق�شيم �لبلدين. ووجهت 

جرمية غودز �ضربة حادة اإىل ق�ضية القومية الراديكالية للهندو�ص، واأجربتها على التحول 

�إىل �لعمل �ل�شري عدة �شنو�ت. ولكن ويف حني ز�ل نفوذ حزب �ملوؤمتر وتل�شت ذكريات 

غاندي، حتولت القومية الهندو�ضية وعلى نحو متزايد اإىل قوة �ضيا�ضية متنفذة يف الهند. 

ويف �أعو�م �لثمانينيات قام �لتيار �ليميني �لهندو�شي بتعبئة �لنا�س حول مهمة حركة »ر�م 

رة لهدم م�شجد بابرى بالكامل، وهو م�شجد �أقيم يف مدينة �آجوديا يف  جامنابومي«، �مل�شخَّ

عام 1528 تخليداً لذكرى بابور، موؤ�ض�ص اإمربطورية املغول. وكان قد جرى ويف اإطار املنوال 

�لد�رج يف ذ�ك �لزمن، بناء �مل�شجد على �أنقا�س معبد هندو�شي . وزعم �ملقاتلون �لهندو�س 

�أن هذ� �ملعبد بالتحديد كان ي�شكل دليًل ي�شري �إىل موقع ولدة �آلهة �لهندو�س، ر�ما.

يف ال�ضاد�ص من كانون االأول 1992، �قتحم �ملقاتلون �لهندو�س م�شجد بابري و�أعملو� فيه 

هدماً وتدمرياً. وتفجر العنف يف اأنحاء الهند يف حني اجتاحت البالد اأعمال �ضغب متبادلة 

بني الهندو�ص وامل�ضلمني، و�ضملت بومباي املعروفة عادة بالت�ضامح والتنوع الطبقي. وجرى 

نهب االأحياء امل�ضلمة يف مدينة بومباي، ومطاردة وقتل املدنيني امل�ضلمني، بينما كانوا يفرون 

يف �ل�شو�رع �أو يقبعون يف منازلهم خوفاً على �أرو�حهم. كما مت قتل عدد من �لهندو�س على 
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يد �مل�شلمني �لغا�شبني. �إل �أن �لعنف �لذي �رتكبه �لهندو�س كان منظماً: فقد كانو� يحظون 

بدعم �حلكومة �ملحلية، �لتي ير�أ�شها بال ثاكريي وبدعم حزبه، حزب �شيف �شينا. وقد 

�شاعدوهم على حتديد منازل �مل�شلمني و�أماكن عملهم وموؤ�ش�شاتهم �لتجارية و�لتن�شيق مع 

اأجهزة ال�ضرطة ل�ضمان اإعطاء الع�ضابات االإجرامية حرية الت�ضرف.

يف 12 �آذ�ر 1993، انفجرت القنابل يف و�ضط املنطقة التجارية واملالية ملدينة بومباي من 

دون متييز وقتلت �ملئات من �لنا�س. وكانت عمليات �لتفجري �لتي خطط لها رئي�س منظمات 

عامل �لإجر�م يف بومباي د�ود �إبر�هيم تعبري�ً عن �نتقام �جلماعات �لإرهابية �لإ�شلمية 

التي تتخذ من باك�ضتان قاعدة لها، وذلك رداً على تدمري م�ضجد بابري والهجمات الالحقة 

�لتي ��شتهدفت م�شلمي �لهند. وما يز�ل �إبر�هيم طليقاً، ويعتقد �أنه يعي�س يف باك�شتان �أو يف 

مدينة دبي.

)1993(، الربط ما بني  وجرى على خلفية �لتفجري�ت �لتي �شهدتها بومباي يف عام 

النزاعات املحلية بني الهندو�ص وامل�ضلمني يف الهند واملقاتلني االإ�ضالميني املتمركزين يف 

باك�شتان، �لذين كانو� يهدفون �أ�شا�شاً �إىل �شم �إقليم ك�شمري �لهندي �إىل باك�شتان، �لأمر 

�لذي �شيعود بعو�قب وخيمة على مو�طني �لهند. فقد قتل �لآلف من �لأ�شخا�س وفقد �لآلف 

ممتلكاتهم يف �لعديد من �أحد�ث �لعنف، �لتي �ندلعت ما بني �لهندو�س و�مل�شلمني يف �لهند 

منذ واقعة م�ضجد بابري يف عام 1992.

ووقعت اأ�ضواأ االأحداث يف والية غوجارات يف عام )2002(، عندما اأ�ضرف ناريندرا مودي 

اأحد كبار اأع�ضاء حزب بهاراتيا جاناتا )BJP( وهو حزب قومي هندو�ضي مع رئي�ص الوزراء 

]ويعرف بالوزير االأول[ يف واليته على اإحدى اأ�ضواأ املذابح اجلماعية، التي ي�ضهدها نظام 

دميقر�طي يف �لع�شور �حلديثة. فقد بد�أت �أحد�ث �ملذبحة عندما تعّر�س مقاتلون من 

�لهندو�س للهجوم يف طريق عودتهم على منت قطار من بلدة �أجوديا بالقرب من بلدة غودر� 

يف والية غوجارات. اأما ما ت�ضرب من تفا�ضيل �ضحيحة عما حدث فهو اأمر يخ�ضع جلدال 

عنيف، ولكن ما ينوف على خم�شني �شخ�شاً من �لهندو�س، مبن فيهم ن�شاء و�أطفال �أحرقو� 

حتى �ملوت يف عربة �لقطار �لتي كانت تقّلهم. وبعد مدة وجيزة من �لهدوء، بد�أت مذبحة 

منظمة مل�ضلمي الوالية. وكانت حكومة مودي متواطئة يف ارتكاب املذبحة اجلماعية با�ضتخدام 
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�للو�ئح �لنتخابية وغريها من �ل�شجلت �حلكومية، لتحديد بيوت �مل�شلمني وموؤ�ش�شاتهم 

�لتجارية ومر�كز عملهم متاماً، كما جرى يف مدينة دلهي عندما مت ��شتهد�ف �أفر�د طائفة 

�ل�شيخ يف �أعمال �نتقامية وقعت عقب �غتيال رئي�شة �لوزر�ء �ندير� غاندي على يد مر�فقيها 

من �ل�شيخ.

ويف كلتا احلالتني كانت قوات االأمن تقف متفرجة ب�ضكل عام ومل تفعل �ضيئاً، بينما كان 

يتم �شحب �لنا�س خارج بيوتهم وذبحهم باأكرث �لأ�شاليب وح�شية وق�شوة. وقال �أحد رجال 

�لأمن �شاخر�ً بطريقة مقيتة للم�شلمني �ليائ�شني، �لذين كانو� يفرون �أمام �لغوغاء �لهائجة، 

ح�شبما ورد يف تقرير و�ٍف و�شامل يدين قو�ت �لأمن، وذلك ��شتناد�ً �إىل معلومات جمعتها 

: »لي�شت لدينا �أو�مر باإنقاذكم«. ومل يعاقب 
)5(

منظمة حقوق �لإن�شان »هيومان ر�يت�س ووت�س«

اأي من االأفراد امل�ضوؤولني عن املذبحة، واأعيد انتخاب مودي الحقاً بعدما حقق فوزاً �ضاحقاً 

مب�شاعدة �لغالبية من �لهندو�س يف وليته.

يف عام 2005، و��شتناد�ً �إىل تقرير �أعدته �للجنة �لوطنية حلقوق �لإن�شان يف �لهند حول 

مذبحة غوجار�ت، مت �إلغاء تاأ�شرية دخول مودي �إىل �لوليات �ملتحـدة بـموجب �ملـادة 212 

)a( )2( )g( من قانون الهجرة واجلن�ضية الذي ينطبق على اأي م�ضوؤول حكومي اأجنبي »ارتكب 

مبا�شرة، يف �أي وقت، وب�شكل خا�س، �نتهاكات خطرية للحرية �لدينية«. ويقال: �إن مودي يف 

�شبيله �إىل �لتقدم بطلب للح�شول على تاأ�شرية دخول جديدة �إىل �لوليات �ملتحدة.

تعرف ولية غوجار�ت باأنها ولية غنية ت�شم ثرو�ت عديدة. وهناك �لكثريون من �أهايل 

غوجار�ت �لذين حققو� جناحات يف حياتهم موجودون يف مناطق �ل�شتات �لهندية مبا فيها 

�لوليات �ملتحدة. ويعود �أ�شل عائلتي �أنا �شخ�شياً �إىل غوجار�ت؛ ويحظى حزب بهار�تيا 

جاناتا �لذي ينتمي �إليه مودي بدعم قوي بني �شفوف �لأمريكيني �لهنود �ملحافظني، ومن 

�شمنهم �أولئك �لذين جاوؤو� من غوجار�ت. وعندما �أُلغيت تاأ�شرية دخول مودي كان قد 

دعي �إىل �لوليات �ملتحدة للتحدث �أمام ر�بطة �أ�شحاب �لفنادق �لأمريكية �لآ�شيوية، وهي 

جماعة ت�شم عدد�ً كبري�ً من �لأمريكيني �ملتحدرين من ولية غوجار�ت. وحتى عام )2004(، 

ويف اأثناء وجود حزب جاناتا )BJP( يف �ل�شلطة، �شعى بقوة للح�شول على دعم �لأمريكيني 

الهنود حتى اإنه ذهب بعيداً اإىل حد ت�ضمية بهي�ضما كي. اغنيهوتري، وهو نا�ضط يعمل مع 
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�أ�شدقاء حزب جاناتا �ملوجودين ما ور�ء �لبحار، ومو�طن �أمريكي، ت�شميته »�شفري�ً فوق 

�لعادة للحزب لدى �لهنود غري �ملقيمني و�لأ�شخا�س من ذوي �لأ�شول �لهندية«، ويرمز �إليهم 

.)NonResidentIndians/Persons of Indian Origin(ا»NRIs/PIOs« باالأحرف االأوىل

�إن �ملوقف �ملت�شدد �لذي يتبناه �لهندو�س مرت�شخ بقوة يف �لوليات �ملتحدة، وبالإ�شافة 

اإىل اأ�ضدقاء ما وراء البحار حلزب جاناتا هناك عدد وفري مما ي�ضمى باجلماعات املنا�ضرة 

للهندو�ضية. وي�ضكل جمع االأموال من االأمريكيني الهنود االأثرياء، لتنفيذ م�ضروعات يف الهند 

ن�ضاطاً اأ�ضا�ضياً لهذه اجلماعات. وبت�ضميتها »دوالرات الزعفران« ن�ضبة اإىل اللون الربتقايل 

�ملقد�س لدى �لهندو�س، تعد �لأمو�ل �لقادمة من �لوليات �ملتحدة مورد�ً مهماً للدعم �ملادي 

املقدم حلزب جاناتا )BJP(، املنظمة الوطنية للمتطوعني )RSS(، وجمل�ص الهندو�ص العاملي 

)VHP( يف �لهند. و�أدت حماولة للمت�شددين �لهندو�س يف �لوليات �ملتحدة �ملرتبطني مبجل�س 

�لهندو�س �لعاملي من �أجل �إدر�ج ن�شو�س عن تاريخ �لهند، �أعاد كتابتها حزب جاناتا، يف 

الكتب املدر�ضية امل�ضتخدمة يف املدار�ص الر�ضمية يف والية كاليفورنيا، اأدت اإىل وقوع جدال 

حاد يف عام 2006، و�شعر موؤرخون �أمريكيون بارزون خمت�شون بتاريخ �لهند، مبن فيهم 

�شتانلي وولربت من �حتاد خطوط �لنقل �لبحري VCLA ومايكل ويتزل من جامعة هارفرد، 

.
)6(

باأنهم جمربون على �مل�شاركة فيه

�لتي يتمنى �لعديد من  �لقائلة هندي = هندو�شي  �ل�شهلة  �ملعادلة  وعلى �لرغم من 

النا�ص يف التيار اليميني الهندو�ضي اأن يحققها االأمريكيون الذين ال يعرفون الهند جيداً، 

فاإن �لأمريكيني �لهنود هم متنوعون بتنوع �لهنود �أنف�شهم. فهناك �أعد�د كبرية من �لهنود 

�مل�شلمني موجودون يف �لوليات �ملتحدة وكذلك �ل�شيخ، و�لهنود �مل�شيحيني، وهنود �لبار�شي 

فاإن  �إىل ذلك،  �إ�شافة  �ليانية(؛  �ليانية )عائلتي من  �لزر�د�شتية و�لديانة  �لديانة  �أتباع 

 Hindutva وال 
*
غالبية الهندو�ص يف الواليات املتحدة لي�ضوا من اأن�ضار عقيدة الـ»هندوتڤا«

من اأن�ضار العقيدة القتالية الهندو�ضية. ومل يعد حزب جاناتا يف ال�ضلطة على امل�ضتوى املحلي 

يف �لهند بعد �لآن، غري �أن �لتحالف �لتقدمي �ملوحد UPA احلايل هو حتالف ه�ص. وقد 

* ويعني »مهرجان الأ�سواء«؛ اأحد اأكرب املهرجانات التي حتتفل بها طائفة الهندو�س, وي�ستمر خم�سة اأيام 
ويتم خالله تبادل الهدايا واإطالق الألعاب النارية واإ�سعال ال�سموع حول البيوت. (املرتجمة)
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�أبلغني �لكثريون من �لهنود �أنهم متاأكدون باأن حزب جاناتا �شوف يعود �إىل �ل�شلطة يوماً ما 

عما قريب، واأقوى من اأي وقت م�ضى.

معركة الهند �ضد االإرهاب

يف 11 متوز 2006، دمرت �ضل�ضلة من التفجريات بالقنابل واملنفذة بدقة �ضبكة قطارات 

�ل�شكة �حلديدية للنقل يف مدينة بومباي. ووقعت �لنفجار�ت يف قطار�ت خمتلفة ويف حمطات 

خمتلفة �أثناء �شاعة �لزدحام �مل�شائية عندما كان من �مل�شمون �أن تكون �لقطار�ت مكتظة، 

فقتل مئة و�ضتة وثالثون �ضخ�ضاً على الفور. وحاكى هذا الهجوم الفظيع على مدنيني اأبرياء 

يف العا�ضمة املالية للهند تفجريات عام 1993، ودعا رئي�ص الوزراء �ضينغ اإىل الهدوء.

وكانت اأكرث الروايات املوؤملة يف التفجريات تتعلق باالأطفال امل�ضردين الذين كانوا �ضحايا 

االنفجارات. وت�ضكل حمطات القطارات يف الهند مناطق جذب بالن�ضبة الأطفال ال�ضوارع، 

�شو�ء لكونهم �أيتاماً ل�شبب ما �أو لأنهم كانو� قد هربو� من �أ�شرهم. وغالباً ما يرتك �لأطفال 

�لفقر�ء �أ�شرهم لأنهم يت�شورون جوعاً يف �لبيت، ومعظم �أطفال �ل�شو�رع يف بومباي ياأتون 

من وليات فقرية وحمرومة مثل بيهار و�آ�شام.

وقد اأ�ضيب ولدان يجل�ضان على الر�ضيف يف اإحدى حمطات ال�ضواحي باإحدى القنابل. 

وقطع �لنفجار �ل�شاق من جهة �أ�شفل �لركبة ل�شبي يف �لر�بعة ع�شرة من عمره ��شمه حممد. 

وقال �إن �شديقه �حلميم ماليك قتل، و�أطاح به �لنفجار بعيد�ً عنه من �شدته. وكان هذ�ن 

الطفالن الفقريان امل�ضلمان من �ضحايا تفجري اإرهابي نفذه متطرفون م�ضلمون حمليون 

مب�شاعدة �إرهابيني م�شلمني يتمركزون يف باك�شتان. ولن يعرف �أبد�ً عدد �أطفال �ل�شو�رع 

الذين قتلوا يف الهجمات االإرهابية التي تعر�ضت لها بومباي عام 2006. ومل تفتقدهم �أي 

�أ�شر عندما �أخفقو� يف �لعودة �إىل �لبيت. ومل تكن بحوزتهم �أور�ق حتدد هويتهم �أو هو�تف 

خليوية باأرقام جرى طلبها موؤخر�ً، ول دليل �أو برهان على وجودهم.

املقاتلة التي تنطلق من باك�ضتان وا�ضمها »ل�ضكر  اتهمت احلكومة الهندية اجلماعة 

الطيبة« وت�ضمى حالياً »جماعة الدعوة« ب�ضلوعها يف تفجريات بومباي وحددت وجود »نوعية 
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ع�ضكرية« يف بقايا التفجريات. وكانت جماعة ل�ضكر الطيبة تقوم ب�ضن غارات اإرهابية على 

الهند منذ عام 1996 على االأقل. وهداأت العالقات ما بني الهند وباك�ضتان، حينما اأعلنت 

�لهند عن خيبة �أملها �إز�ء ت�شامح حكومة م�شرف مع �جلماعات �لتي توجه �شربات �إىل 

�ملدنيني �لهنود ب�شكل منتظم وعلى �أر�س �لهند. كما مت حتميل �مل�شوؤولية عن �لهجمات �إىل 

حركة الطلبة امل�ضلمني املحظورة.

الهجوم. وقد  قليلة من  اأيام  بعد  بومباي  اإىل  بزيارة  يقوم مودي  اأن  املقرر  كان من 

نفى ب�ضدة وجود اأي �ضلة ما بني مذبحة عام )2002(، يف غوجارات وتفجريات القطارات 

التي �ضهدتها الهند عام 2006. غري اأن الدالئل ت�ضري اإىل اأن جرمية االإبادة اجلماعية يف 

غوجار�ت كانت متثل بالن�شبة لبع�س م�شلمي �لهند نقطة حتول. فقبل �ملذبحة، ظل م�شلمو 

باك�ضتان و�ضد احلركة  الذين ينطلقون من  املقاتلني  الهند حم�ضنني ب�ضكل كبري �ضد 

�لإرهابية �لإ�شلمية �لعاملية �لآخذة يف �لنمو و�ملمثلة على نحو �شيىء بتنظيم »�لقاعدة«. ول 

تزال الغالبية العظمى هكذا. وعلى اأية حال فاإنه يبدو اأن �ضبكات االإرهاب االإ�ضالمية الدولية 

تقوم بارتكاب �نتهاكات �شارخة باإقد�مها على جتنيد �لهنود �مل�شلمني يف �شفوفها ول �شيما 

�ل�شباب؛ وي�شكل هذ� �لو�شع تطور�ً ينذر باحتمالت �شيئة بالن�شبة للهند وبالن�شبة لغالبية 

�مل�شلمني يف �لهند �لذين يعّدون �أنف�شهم هنود�ً �أوًل و�أخري�ً.

مت تفجري قنبلتني يف بومباي عام 2003، واحدة اأمام ن�ضب بوابة الهند على اجلانب 

�ملقابل لفندق تاج حمل �لفخم. ويف تلك �جلرمية، و��شتناد�ً �إىل مقال ظهر يف �لن�شخة 

�لآ�شيوية من جملة »تامي« فاإن كًل من �شباط �ملخابر�ت �لأمريكية و�لهندية لديهم �شكوك 

باأن حوادث التفجري التي وقعت يف االأ�ضبوع املا�ضي كانت من عمل امل�ضلمني الهنود املقاتلني 

�لذين �أغ�شبتهم �لقومية �لهندو�شية عالية �لنغمة للحكومة - ل �شيما عقب �ملذبحة �ملدبَّرة 

ذت عام )2002(، يف ولية غوجار�ت �لغربية، حيث قتل �لهندو�س �ألفي م�شلم، يف حني  التي ُنفِّ

.
)7(

وقف الزعماء املحليون وزعماء البالد من حزب بهاراتيا جاناتا )BJP( يتفرجون عليها

وت�شهد �لهند عمليات تفجري بالقنابل بوترية متكررة خميفة وذلك منذ عام )2002(. 

ووقعت تفجري�ت بالقنابل يف منطقتي �شاروجيني ناغار وبهار�جاين يف دلهي د�خل �أ�شو�ق 
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مزدحمة باملت�شوقني �لذين كانو� ي�شتعدون للحتفال مبهرجان* Dewali »ديوايل«، وذلك يف 

�شهر ت�شرين �لثاين »نوفمرب« من عام 2005، وقتل فيها خم�شة وخم�شون �شخ�شاً. ويف �ل�شابع 

من �شهر �آذ�ر )2006(، اقتلعت القنابل معبداً هندو�ضياً وحمطة القطار الرئي�ضة يف فاران�ضي، 

و�أودت بحياة �شتني �شخ�شاً على �لأقل. ثم جاءت تفجري�ت قطار�ت بومباي يف �شهر متوز 

من ذلك العام. ووقعت حوادث تفجري متعددة يف مالغاون يف العا�ضر من اأيلول 2006، واأدت 

اإىل مقتل ثمانية وثالثني �ضخ�ضاً وجرح 189. كما �نفجرت قنابل يف م�شجد ريحاين وموقعني 

�آخرين �إ�شافيني يف �أحياء يقطنها �مل�شلمون.

ذة ترغب يف �إطلق �لعنان حلرب مقد�شة يف �لهند بني  من �لو��شح �أن �لقوى �ملتنفِّ

�لهندو�س و�مل�شلمني. وهناك �أي�شاً �إرهابيون م�شلمون دوليون �شوف يرغبون باأن يقومو� ب�شم 

�ل�شباب �لهندي �مل�شلم �إىل �شفوفهم. وعلى �لرغم من هذ� �لطوفان �ملفاجئ من �ل�شتفز�ز 

ال�ضرير فقد ظل الهنود هادئني. ومل تكن هناك من اأعمال �ضغب، وال مذابح. بل على العك�ص 

فقد ا�ضطف املواطنون الهنود من جميع الديانات للتربع بالدم وم�ضاعدة الناجني باأية 

طريقة ممكنة. وتدرك �حلكومة �لهندية �حلالية متاماً �لتهديد �لإرهابي �حلقيقي �لذي 

يو�جه �لبلد وخطر ترك �مل�شلمني يت�شرفون ب�شكل متطرف دون �أن ي�شتطيعو� �ل�شيطرة 

جو� نري�ن �لعنف �لطائفي. ويعود �لكثري من �لف�شل يف �لهدوء �ملخيم يف وجه  عليهم، و�إل �أجَّ

مثل هذ� �ل�شتفز�ز �لذي ل هو�دة فيه �إىل رئي�س �لوزر�ء �شينغ وحكومة �لتحالف �لتقدمي 

�ملوحد �مل�شممة على �تباع �ملنهج �لعلماين.

لقد كرر ال�ضيد �ضينغ يف منا�ضبات عديدة رف�ضه ملفهوم جيو�ضيا�ضي »ل�ضدام احل�ضارات«. 

وهو يعلم �أن �لهند �ملتعددة �لديانات، �لو�قعة عند حافة منطقة تعج بقوى �إرهابية �إ�شلمية 

ل ميكنها بب�شاطة �أن تتحمل تبعات �شلوك ذلك �مل�شار. وتتمثل �لطريق �لوحيدة بالن�شبة 

للهند يف رعاية �لتو�شل �إىل �تفاق موؤقت بني �جلماعات �لدينية �ملختلفة للعي�س يف �أجو�ء من 

�لحرت�م و�لثقة �ملتبادلتني.

وعلى �لرغم من رف�س باك�شتان كبح جماعة »�لدعوة« وو�شع حد لن�شاطاتها، فاإن �لقو�ت 

الع�ضكرية الهندية مل ت�ضن اأي هجمات �ضد باك�ضتان اأو تقوم بغارات جوية موجهة �ضد مواقع 
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اجلماعة، االأمر الذي دفع الواليات املتحدة اإىل تهنئة الهند على »�ضبط النف�ص الرائع« الذي 

حتلت به. فمن املعروف اأن كاًل من باك�ضتان والهند جمهزتان باأ�ضلحة الدمار ال�ضامل التي 

ت�ضمن تدمريهما املتبادل، وهذا �ضبب قوي ومقنع للعدول عن اأي عمل ع�ضكري. اإ�ضافة اإىل 

ذلك، فاإن الواليات املتحدة لن ترحب ب�ضن هجوم هندي على االأرا�ضي الباك�ضتانية بالنظر 

�إىل �لعلقة �خلا�شة �لتي تربطها بباك�شتان، وتدرك �لهند ذلك �لأمر متاماً. وجتد �لهند 

نف�شها يف و�شع يدعو لل�شخرية ب�شكل متو��شل يف معركتها �شد �لإرهاب. فقد متت ت�شميتها 

ر�ضمياً �ضريكاً يف احلرب التي تقودها الواليات املتحدة على االإرهاب، ومع ذلك فهي جمربة 

�أر��شيها مبباركٍة من باك�شتان،  �إرهابية متكررة يتم �شنها على  على �ملعاناة من هجمات 

�ل�شريك �لإقليمي �لآخر للوليات �ملتحدة يف حربها �شد �لإرهاب.

2001، مبا�ضرة، تقدمت الهند لعر�ص م�ضاعدتها  اأيلول  اأحداث احلادي ع�ضر من  بعد 

ودعمها �لقوي للوليات �ملتحدة. وكان �لهنود �لذين تكلمت معهم مقتنعني باأن �لوليات �ملتحدة 

�شوف تفهم �أخري�ً وجهة نظرها فيمايتعلق بباك�شتان، وتقر باأنها م�شدر للإرهاب، وتت�شامن 

مع الهند لو�ضع حد لهذا الهراء. وبالطبع مل تكن تلك الطريقة التي �ضارت عليها االأمور.

عندما جاءت حكومة التحالف التقدمي املوحد اإىل ال�ضلطة قامت بالوفاء باأحد وعودها 

االنتخابية فاألغت قانون مكافحة االإرهاب )Prevention Of Terrorism POTA(، وكان هذا 

�لقانون �لذي و�شع وفق منوذج »قانون �لوطني« �ملعمول به يف �لوليات �ملتحدة، قد �ُشنَّ من 

قبل احلكومة التي �ضكلها حزب جاناتا يف عام )2002(، ليحل حمل قانون مكافحة الن�ضاطات 

التخريبية واالإرهابية لعام )TADA( )1987(، الذي كان قد انتهى العمل به يف عام 1995. 

وقد كان هناك ��شتغلل على نطاق و��شع لقانون )POTA(، وي�ضتخدم بهدف اإرهاب امل�ضلمني 

الهنود واإحراز انت�ضارات �ضيا�ضية تافهة ال اأهمية لها اأكرث مما ي�ضتخدم من اأجل مقاومة 

�لإرهابيني و�حليلولة دون حتقيقهم لأهد�فهم. وكانت حالت �لإ�شاءة يف جمال حقوق 

االإن�ضان التي يعاقب عليها قانون )POTA( تتز�يد. و�أعرب �خلرب�ء عن خ�شيتهم باأنه كان 

يعمل جلهة التحري�ص على االإرهاب اجلديد عن طريق اإثارة غ�ضب م�ضلمي البالد اأكرث مما 

يعمل لكبح االإرهاب.
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اإن باإمكان ال�ضلطات الهندية اأن تتخذ املزيد من اخلطوات من اأجل اإ�ضالح �ضيا�ضاتها 

�أ�شخا�س متهمون بارتكاب جر�ئم و�نتهاكات  �ملتعلقة مبكافحة �لإرهاب - ما ز�ل هناك 

مبوجب قانون )TADA( يقا�شون يف �ل�شجون على �لرغم من م�شي �إحدى ع�شرة �شنة على 

�نتهاء �لعمل بالقانون. ويعاين �لق�شاء �لهندي �أي�شاً قو�نني �حلقبة �ل�شتعمارية �لتي تظل 

�شارية مع ما هو معمول به حالياً، فت�شمح مثًل بالحتجاز ملدة ت�شل �إىل �أربعة وع�شرين 

�شهر�ً دون توجيه �أي تهمة. ويتو��شل �رتكاب �نتهاكات خطرة حلقوق �لإن�شان �شد مو�طني 

جامو وك�شمري، �شو�ء على يد قو�ت �لأمن �لهندية �أم على يد �ملقاتلني، مما يوؤدي �إىل تفاقم 

. ومع ذلك فاإنه لبد من توجيه �لثناء �إىل حكومة �لتحالف 
)8(

�لو�شع يف ذ�ك �لإقليم �ملمزق

�لتقدمي �ملوحد، لتخاذها خطوة �شجاعة وحكيمة باإلغاء قانون مكافحة �لإرهاب.

�إل �أن �إلغاء �لقانون مل ينه �لنقا�س د�خل �لهند ب�شاأن كيفية �لتعامل مع �لإرهاب. وحتى 

كتابة هذه �ل�شطور يثور �جلدل يف �لهند حول م�شري حممد �أفظال، وهو هندي من �إقليم 

ك�شمري �أُدين �إبَّان تويل حزب جاناتا �ل�شلطة بالتو�طوؤ يف �لهجوم �لإرهابي �لذي ��شتهدف 

الربملان الهندي يف �ضهر كانون االأول 2001. وق�ضت املحكمة العليا يف الهند ياإعدامه عام 

2004، وعلق تنفيذ �حلكم �لذي كان مقرر�ً يف ت�شرين �لأول 2006، بانتظار نتيجة التما�ص 

بطلب �لر�أفة ُقدم �إىل �لرئي�س �لهندي عبد �لكلم. وتزعم �أ�شرة �أفظال وموؤيدوه �أن �لدعوى 

ت�شتند �إىل دليل باطل، و�أنه مل ي�شمح للرجل �أبد�ً باختيار حمام للمر�فعة يف �لق�شية دفاعاً 

عنه. ويقف غلم بني �آز�د �لوزير �لأول لإقليم جامو وك�شمري ع�شو حزب �ملوؤمتر، وكذلك 

�حلزب �ل�شيوعي و�آخرون �شد تنفيذ حكم �لإعد�م بحق �أفظال. وقد بات �إعد�مه �لنقطة 

التي يحتدم عندها الغ�ضب للنقا�ص االأو�ضع، الذي يتناول الطريقة التي يجب على الهند 

التحالف  حزب  حلكومة  جاناتا  حزب  اتهام  مع  االإرهاب  �ضد  معركتها  الإدارة  اعتمادها 

�لتقدمي �ملوحد �حلالية باعتماد �لليونة يف �لتعامل مع �لإرهاب، ب�شبب تاأخريها لإجر�ء�ت 

تنفيذ حكم �لإعد�م، وبات �إعد�م �أفظال ي�شكل نقطة متا�س لنقا�س �أو�شع حول عقوبة �لإعد�م 

. ويف �شهر ت�شرين �لثاين �ملا�شي مت 
)9(

ب�شكل عام. �لأمر �لذي يعار�شه �لكثريون من �لهنود

رفع جل�ضات الربملان الهندي وتاأجيلها يف اليوم الذي قام فيه اأع�ضاء االأحزاب ال�ضيا�ضية 

�ملوجودة بني �شفوف مقاعد  �ملمر�ت  ب�شد  �شينا  �ملعار�شة، مبا فيها حزب جاناتا و�شيڤ 
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�ملجل�س و�أحدثو� �شجة مطالبني باإعد�م �أفظال. وتو�جه �لهند �لعديد من �ملخاطر يف �شياق 

حل ق�شيته، �لتي يتوقف عليها ق�شايا كثرية بدء�ً من ق�شية حقوق �لإن�شان �إىل م�شري �إقليم 

ك�شمري �إىل كيفية �ختيار �لهند بو�شفها نظاماً دميقر�طياً، لأ�شلوب �لتعامل مع �لإرهاب.

ومع وجود �شكان م�شلمني يبلغ تعد�دهم )150( مليون ن�شمة، ميكن للهند �أن ت�شرب مثاًل 

يحتذى به، وبالغ �لأهمية �أمام �لأنظمة �لدميقر�طية �لأخرى ب�شدد ما ميكن �لقيام به 

من نو�ٍح عملية، من �أجل �ختيار �لأ�شا�س �لأخلقي �ملتني. فالإجر�ء�ت �لأمنية �ل�شارمة 

�لتي ت�شمح بقيام ممار�شات قانونية ز�ئدة عن �ملعتاد مثل �لعتقال من دون حتديد للمدة 

و�لتعذيب، توؤدي �إىل �إ�شعاف �ملكانة �لأخلقية لأي نظام دميقر�طي �أكرثكثري�ً مما توؤدي 

�إىل �إحلاق �ل�شرر بالإرهاب. كما �أن �لنتهاكات �لتي ترتكب �شد �مل�شلمني يف جمال حقوق 

�لإن�شان تثري م�شاعر �لنفور عند �لنا�س وتدفعهم �إىل �أح�شان �لإرهابيني. و�لعنف يولد 

�لعنف. و�لقوة �لغا�شمة، وتعليق �لعمل بحقوق �لإن�شان، ورف�س تطبيق �لقانون �لدويل يغذي 

احلقد يف النفو�ص. وكان تقرير للمخابرات االأمريكية �ضدر يف اأيلول عام )2006(، قد اأكد 

�أن �حلرب يف �لعر�ق »ت�شببت يف �نتعا�س �لأ�شولية �لإ�شلمية، وجعل تهديد �لإرهاب يف 

. وكما يذكرنا كري�س هيدجز يف كتابة: »�حلرب قوة متنحنا 
)10(

العامل يتخذ اأ�ضكااًل اأ�ضواأ

املعنى«، اإن القبول بجميع االأ�ضاليب لتوجيه �ضربات عنيفة اإىل اأعداء حقيقيني ومنظورين، 

. وتنطبق هذه املالحظة على اأي نظام 
)11(

�شوف ت�شوه وحُتّرف حقيقة نظامنا �لدميقر�طي

دميقر�طي، مبا فيه �لنظام �لدميقر�طي للهند مثلما تنطبق على �لوليات �ملتحدة.

يف العبودية االإن�ضانية

من بني جميع �ملحرومني و�ملحتاجني يف �لهند رمبا تكون حمنة �لعمال �ملهاجرين �أ�شو�أها 

�لذين يقيدون  �أر��شيهم وُهّجرو� منها، و�لقرويون  �لذين خ�شرو�  جميعها. فاملز�رعون 

�أنف�شهم بعقود عمل، مقابل �حل�شول على قرو�س لي�س مبقدورهم �شد�دها على �لإطلق، 

والفالحون الذين نزحوا ب�ضبب اإقامة امل�ضروعات العمرانية الكبرية كال�ضدود اأو م�ضانع 

�حلديد - �لعديد من هوؤلء �لنا�س ينتهي بهم �ملطاف عماًل مهاجرين ل ميلكون �شيئاً �أكرث 

من غطاء من �لبل�شتيك )م�شمع(، وقدر للطهي و�أيديهم وع�شلتهم و�شحتهم طاملا د�مت 
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لهم. وهم متاحون لل�شتخد�م كلياً وباإمكان �ملرء �أن يرى �أكو�خهم �ل�شغرية و�أطفالهم 

ب�شعورهم �ملغَّربة يف كل مكان يف �لهند، متاماً �إىل جانب �ملجمعات �لتجارية ومر�كز �لت�شوق، 

ومباين �ل�شقق �ل�شكنية �لفاخرة و�ملكاتب �ملك�شوة بالزجاج �للماع.

وكانت انيتا باتيل دي�ضموك مديرة موؤ�ض�ضة بوكار »Pukar«، وهي منظمة غري حكومية 

�ملا�شي، عن جهودها جلعل �شركة  �لعام  �لتقينا يف  �أخربتني عندما  مقرها بومباي، قد 

مدينة  �أنحاء  يف  �لقائمة  �لكبرية  �مل�شروعات  من  �لكثري  يف  �مل�شاركة  للبناء،  هري�ند�ين 

بومباي، تزود �لعمال �ملوجودين يف موقعها مبياه �ل�شرب »فهم يعملون طو�ل �لنهار يف 

هذ� �حلر ولي�س لديهم مياه. وعليهم �أن ي�شريو� �أكرث من كيلو مرت للح�شول عليها. �إنني 

�أريد �شيئاً و�حد�ً فقط من �ل�شيد هري�ند�ين. �أن يعطي مياهاً لعماله«. وقد ح�شلت �أنيتا 

وهي �مر�أة مليئة باحليوية و�لن�شاط وجاء بها �إخل�شها خلدمة �ملجتمع من �شيكاغو �إىل 

بومباي، حيث عملت طبيبة اأطفال مدة ع�ضرين عاماً، ح�ضلت على ما اأرادت. فقد رد ال�ضيد 

هري�ند�ين بنف�شه على �ت�شالها �لهاتفي، و�أكد لها �أنه �شيتم �لهتمام بالو�شع. وجرى يف 

�لنهاية ومب�شاعدة �أحد �ملتعهدين، توفري �ملياه. �إل �أن �لعمل يف �لطق�س �حلار  من دون مياه 

هو و يالالأ�ضف حمنة م�ضرتكة بالن�ضبة للعمال الهنود املهاجرين.

قالت يل نان�ضي بوميانن وهي مهند�ضة كمبيوتر من والية كولورادو كانت قد زارت بنغالور 

يف عام 2006، و�شاهدت �لهند بعيون جديدة لز�ئر ياأتيها للمرة �لأوىل: »يف �أول مرة ذهبت 

فيها هناك �أمنَّو� يل �إقامة يف فندق »ليل«، وهو �ألطف فندق ر�أيته يف حياتي، ومن فئة �شبع 

جنوم. ومل �أكن �أعلم �أن باإمكاِنِك �أن ت�شلي يف �لت�شنيف �إىل درجة عالية مثل �شبع جنوم. 

و�أقمت يف �ملرة �لثانية يف فندق »رويال �أوركيد«، حيث ر�أيت م�شهد�ً هندياً منوذجياً: �أدرت 

راأ�ضي يف اأحد االجتاهات وراأيت ملعباً ع�ضبياً م�ضذباً ملمار�ضة ريا�ضة الغولف، يطل عليه 

مبنى مكاتب �ضركة )IBM(، وقد بد� مماثًل ملا يبدو عليه رمبا �أي مبنى يف �أي مكان يف 

�لوليات �ملتحدة. ثم �أدرت ر�أ�شي يف �لجتاه �لآخر و�شاهدت هذه �خليام �ملن�شوبة من �أجل 

عمال �لبناء، �لذين كانو� يعملون على ت�شييد ملحق جديد للفندق. كان هناك �أطفال �شغار 

يلعبون بني �لأو�شاخ و�لقاذور�ت. ونظرت بعدها ثانية �إىل �ملرج �لأخ�شر مللعب �لغولف �لذي 

يتميز مبو��شفات متقنة«.
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وتابعت قائلة: »كنا يف �أحد �لأيام مدعويني لزيارة بع�س �لأ�شخا�س يف �شقتهم يف �ملجمع 

�ل�شكني، فر�أيت فتى كان عمره رمبا �ثني ع�شر عاماً يعمل هناك يف �أعمال �لبناء، كما ر�أيت 

فتياناً يرعون �ملاعز عرب �لطريق من جهة �شركة »ويربو« بال�شبط. و�أظن �أنهم لي�شت لديهم 

قوانني العمل نف�ضها التي لدينا«. والواقع فاإن لدى الهند قوانني حتظر عمالة االأطفال، وقد 

عت للتو �إنز�ل عقوبات جديدة بحق �لأ�شخا�س �لذين ي�شتخدمون �لأطفال للعمل، ومما  �َشرَّ

يدعو للأ�شف �أن هذه �لقو�نني ل تنفذ �إىل حد كاٍف. ول ميلك �لكثري من �لأطفال خيار�ً �شوى 

العمل اإذا ما كانوا يريدون اأن ياأكلوا. ويحدد تقرير التنمية الب�ضرية ال�ضادر عن برنامج 

�لأمم �ملتحدة �لإمنائي عدد �لعمال �لأطفال يف �لهند بن�شبة مذهلة تبلغ )10( باملئة من القوة 

.
)12(

�لعاملة. ولدى �لهند عمال من �لأطفال �أكرث من �أي دولة �أخرى يف �لعامل

وعد� عن �ملهاجرين -رجاًل، ون�شاء، و�أطفاًل- �لذين ُي�َشاهدون يف كل مكان يف �لهند، 

وهم مي�شون �أوقاتهم يف بناء طرق جديدة �أو ت�شييد مباٍن �شاهقة جديدة، يعمل �لآلف يف 

ظروف تت�شف باأ�شو�أ �أنو�ع �ل�شتغلل، وهم ي�شنعون قطع �لآجر �مل�شتخدم يف عملية �لبناء. 

لقد ر�أيت ور�شات ل�شناعة �لآجر يف كل �أنحاء �لريف �لهندي، حيث تقوم �لأ�شر وحتت �أ�شعة 

�ل�شم�س �حلارقة، ومن دون وجود �أي �شيء يظللهم ول حتى �شجرة و�حدة، باإ�شد�ل غطاء 

ع عند طرف �لأر�س، حيث يعملون طو�ل �ليوم. ويقعد �لأولد �ل�شغار عند قطع �لطوب  م�شمَّ

املن�ضورة، لكي جتف حتت ال�ضم�ص، ويعملون طوال النهار يف تقليبها حتى جتف بالت�ضاوي. 

وباإمكان اأ�ضابع االأطفال ال�ضغرية اأن تنزلق ما بني قطع الطوب عندما ترفعها. وتغطي 

هوؤلء �لأطفال و�أهليهم طبقة من �لغبار �ملائل �إىل �حلمرة، �ملنبعث من فرن جتفيف �لفخار 

و�لآجر. وهم ي�شطرون �إىل ��شتن�شاق هذ� �لغبار كل يوم، ول ي�شمح لهم مبغادرة �لأر�س. و�إن 

كان ل بد لأحدهم من �أن يغادر، فاإنه يتم �حتجاز �لآخرين هناك ل�شمان عودته.

حتدثت بهذ� �ل�شاأن �إىل �ومي د�نييل يف �لعام �ملا�شي يف مكتب حيدر �آباد �لتابع للموؤ�ش�شة 

�خلريية �لربيطانية »�ك�شن �آيد«، و�أطلعني على �لو�شع �لذي يعي�شه عمال �شناعة �لطوب يف 

ولية �ندر� بر�دي�س �لآخذة يف �لزدهار، فقال: �لعديد من عمال �لطوب ياأتون �إىل �ندر� من 

بوالنغري يف والية اوري�ضا املجاورة، وهي اإحدى اأفقر املناطق املئة املوجودة يف الهند، حيث 

ميلك خم�شون باملئة من �لأر�س ت�شعة باملئة من �لنا�س. وهناك وفيات ناجمة عن �ملجاعة 
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يتم توثيقها ب�شكل منتظم يف �ملنطقة، ف�شًل عن وجود مايقدر مبئة �ألف مهاجر يف �ندر� 

جاوؤوا من والية اأوري�ضا«.

وقال يل د�نييل: �إن �لفلحني يف بولنغري يقرت�شون �لنقود من �أجل �لحتفال مبهرجان 

ي�شكل �أهمية بالن�شبة لهم، يدعى »نوكهاي«، وهو مهرجان خم�ش�س للحتفال باملو�شم 

�جلديد للحبوب. وهم يتلقون خم�شة ع�شر �ألف روپية )334 دوالراً( مقابل اإعطاء وعد بقيام 

جمموعة ت�شم ثلثة �أ�شخا�س بالعمل يف ور�شات �شناعة �لآجر. ول بد للمجموعة من �أن 

ت�ضنع )250,000( قطعة من �لطوب ل�شد�د �لقر�س. وُيدفع لهم ثمانون روپية لكل �ألف طوبة، 

 Paise لكل طوبة. ويح�شر كل م�شتخدم �أ�شرته معه ويتم �قتطاع 250 روپية 
*
�أو ثماين بايز

�أ�شبوعياً، وهي كلفة ح�شة �لطعام من ح�شابهم. و�حل�شة خم�ش�شة لنحو ع�شرة �أ�شخا�س. 

وذلك يعادل زهاء خم�شة وخم�شني �شنتاً كل �أ�شبوع لكل �شخ�س تدفع من �أجل �لطعام. ويجد 

�أمثال هوؤلء �شعوبة كبرية يف �إيقاف دورة �لديون هذه. و�إذ� ما مر�س �أحدهم �أو مات، فهم 

مازالوا م�ضوؤولني عن �ضداد القر�ص.

»�إن �لعمال هم فعلياً �شبه �شجناء، ول ي�شمح لهم باملغادرة. كذلك فاإن �لو�شطاء حذرون 

جد�ً يف نقل �أ�شخا�س �إىل ولية �أخرى، ل يتكلمون لغتها ول يعرفون منطقتها، وهم غالباً ل 

يعرفون حتى كيف ي�شلون �إىل بيوتهم. ويوؤخذ �ملهاجرون �لذين يحتاجون للم�شاعدة من 

اندرا برادي�ص اإىل دلهي، ومن كارناتاكا اإىل اأوري�ضا، ومن راج�ضتان اإىل بومباي. وهذا يحول 

دون قيام �أي نوع من �لتنظيم �لعمايل �لنقابي �أو �ملعار�شة من جانب �لعمال. فهوؤلء �لنا�س 

عمال مقيدون. �إنهم عبيد«. وحتدث د�نييل عن �حللقة مت�شلة �لقائمة ما بني �لذين يتاجرون 

باملهاجرين، و�أ�شحاب �أفر�ن �لآجر، و�شركات �لبناء، و�ل�شيا�شيني. و�أفا�س يف �شرح و�شع 

هرمي من اال�ضتغالل لتحقيق اأرباح فاح�ضة ي�ضتند يف قاعدته اإىل جهود العمال املهاجرين 

�ملقيدين بهذه �لعقود، مع قيام �شقق وفنادق ومباٍن باهظة �لثمن عند قمة �لهرم.

�ملرحلة  �أو  �لأ�شا�شي  �لتعليم  هو  �لهند  يف  �ملقيدة  �لد�خلية  �لهجرة  �شحايا  �أحد  �إن 

�لبتد�ئية. فالأولد �لذين يتبعون و�لديهم يف ترحالهم لك�شب �لرزق يتخلَّفون عن �ملدر�شة 

حيث كان موطنهم، ول يحظون بفر�س تعليمية يف مو�قع �لعمل. وهناك �شغوط متار�س على 

* قطعة نقد متداولة يف الهند وبنغالدي�س. كل روپية تعادل مئة بايز. (املرتجمة)
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االأطفال كي يعملوا. وقد جعلت موؤ�ض�ضة الهند االأمريكية )AIF( من حق �كت�شاب �لعلم على 

�لتعلم بالن�شبة لأطفال �لعمال �ملهاجرين �ملو�شميني �أحد �جلهود �لرئي�شة �ملبذولة يف �شلب 

ن�ضاطاتها. وقدمت )AIF( منحاً اإىل منظمات غري حكومية عديدة، تعمل ل�ضالح هوؤالء 

�لأطفال. ومن بني خططها �إن�شاء مد�ر�س بالقرب من مو�قع �لعمل، مثًل قرب مز�رع ق�شب 

�ل�شكر �أو قرب �أفر�ن �لآجر. مما ي�شاعد على �حليلولة دون �إرغام �لأطفال على �لعمل. 

و�خلطة �لأخرى هي توفري �أماكن �شيافة، حيث ي�شتطيع �لأطفال �لإقامة فيها �إذ� ما تخلفو� 

عن �لرحيل مع ذوويهم �ملهاجرين. وهذ� يتيح للأولد �أن يو��شلو� تعليمهم من دون توقف يف 

مدر�شتهم �ملحلية، ويحول دون جعلهم يعملون. �أي�شاً هناك خطة �أخرى تتمثل يف تاأمني دور�ت 

در��شية للأطفال، لتعوي�س ما فاتهم يف �أثناء غيابهم عن موطنهم يف �أحد �لف�شول، وذلك 

لت�شهيل �نتقالهم ثانية �إىل �ملدر�شة، و�حليلولة دون خ�شارتهم لتلك �ل�شنة �لدر��شية. كما 

دخلت موؤ�ش�شة )AIF( يف �شر�كة مع حكومات �لعديد من �لوليات، مبا فيها ولية غوجار�ت، 

ماهار��شرت�، و�وري�شا بهدف تكثيف هذه �جلهود من �أجل �إي�شالها �إىل �أكرب عدد ممكن من 

�لأطفال �ملت�شررين بهذه �لظروف. ومن �ملوؤكد �أن �لهجرة �لد�خلية للأ�شر �لفقرية، وتعطيل 

م�شرية تعليم �لأطفال، ت�شكل �إحدى �لعو�مل �ملوؤثرة يف �رتفاع معدلت �لأمية �مل�شتمرة يف 

الهند. وتاأمل موؤ�ض�ضة )AIF( باأن يتفادى �أطفال �لعمال �ملهاجرين م�شري ذويهم.

�لهند: عا�شمة �لإيدز يف �لعامل

تزوجت �ضوماتي يف �ضن الرابعة ع�ضرة. وحملت بطفلها االأول يف �ضن اخلام�ضة ع�ضرة. 

وعندما بلغت �لع�شرين من عمرها �أجنبت طفًل �آخر و�أ�شبحت �أرملة. كان زو�ج �شوماتي 

زو�جاًَ �شعيد�ً. وكان زوجها وهو �شائق �شاحنة، يعاملها معاملة ح�شنة. وعندما تويف �كت�شفت 

�أنه كان مري�شاً نتيجة م�شاعفات �أدت لإ�شابته بڤريو�س �ت�س.�آي.ڤي؛ وقد �أ�شيبت هي 

ا، ول  �أي�شاً باملر�س. و�أن تكوين �أرملة يف �لهند هو و�شع لعني. فالأر�مل ي�شكلون عبئاً وهمًّ

فائدة ترجى منهم لأحد. و�لزو�ج مرة �أخرى �أمر نادر. و�أن تكوين �أرملة �شخ�س مات مبر�س 

االإيدز، يعني اأن حتل عليك اللعنة مرتني. وكان جريان �ضانتي يتجنبون االحتكاك بها، ومل 

يتمكن والداها امل�ضنان من ا�ضتقبالها للعي�ص معهما.
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»بعد وفاة زوجي، خ�شعت حياتي لتغيري جذري. مل �أعرف ماذ� �أ�شابني. كنت �شائعة 

رة، و�أتنقل هنا وهناك مثل �شخ�س ل عقل له ول �إر�دة؛ ولكن ومب�شاهدتي  وم�شو�شة وخمدَّ

.»
)13(ً

لطفليَّ �لثنني �جلائعني �أمامي كنت مرغمة على �أن �أعمل و�أن �أ�شنع من حياتي �شيئا

ومن دون �أي دعم، ومن دون �أي خربة، كانت �شوماتي مرغمة على �لعمل �ليومي يف 

�لزر�عة مقابل ثلثني �أو �أربعني روپية يومياً من �أجل �أن حتاول �إطعام طفليها �ل�شغريين. 

وعندما مر�شت �شوماتي بال�شل، قال لها طبيب حملي: �إِّن �لفحو�س �ملخربية �أظهرت 

اأنها حتمل ڤريو�ص HIV، و�أنها حتتاج �إىل �إخ�شاع ولديها للفح�س �لطبي. و�كت�شفت �أن 

اأحد ولديها، ابنتها، كانت اأي�ضاً حتمل ڤريو�ص HIV، اأما ابنها فقد جاءت نتيجة فحو�ضه 

الطبية �ضلبية.

وقررت �ضوماتي، وقد باتت منبوذة اجتماعياً يف جمتمعها املحلي ال�ضغري، و�ضحتها 

�ضعيفة جداً ال حتتمل اأداء اأعمال الزراعة، قررت مغادرة بيتها وال�ضفر اإىل مدينة بنغالور. 

ووجدت عماًل يف اأحد امل�ضانع، وكانت قادرة على اأن توا�ضل حياتها مدة من الزمن. اإال اأنها 

مر�ضت ثانية يف النهاية.

وبو�شاطة �أحد �لأقارب �لذكور �لذي كان �أي�شاً م�شاباًَ بڤريو�س HIV علمت �ضوماتي 

بوجود »موؤ�ض�ضة فريدوم فاوندي�ضن«، وهي منظمة غري حكومية يف كارناتاكا تدعمها موؤ�ض�ضة 

الهند االأمريكية )AIF(، حيث كان باإمكانها احل�ضول على عالج مينع ارتداد املر�ص، وطعام 

اإ�ضايف لنف�ضها ولولديها، وتعلمت بع�ص املهارات التي ت�ضتطيع ا�ضتخدامها من اأجل ك�ضب 

عي�شها، و�ن�شم �إليها و�لد�ها يف بنغالور لحقاً. ويدر�س �بنها يف مدر�شة د�خلية ويبلي بلء 

ح�شناً. غري �أن م�شتقبل �بنتها غري م�شمون. �إن ق�شة �شوماتي هي ويا للأ�شف منوذج للتجربة 

�لتي متر بها �لن�شاء �شحايا �لإيدز يف �لهند.

ا�ضتناداً اإىل تقرير �ضدر عن جلنة االأمم املتحدة حول مر�ص االإيدز UNAIDS كان عدد 

االأ�ضخا�ص امل�ضابني بڤريو�ص HIV يف �لهند، �أعلى من �أي بلد �آخر يف �لعامل: )5.7( ماليني. 

وذ�ك هو �لرقم �ملعلن ر�شمياً. وقد �أخربتني �إحدى �أ�شهر طبيبات �لهند �ملتخ�ش�شة مبر�س 

�لإيدز، �لتي طلبت عدم ذكر ��شمها، �أنها تعتقد �أن �لرقم �حلقيقي �أقرب �إىل ت�شعة �أو ع�شرة 
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مليني، فالهند ل متلك بب�شاطة �شبكة �لرعاية �ل�شحية �لأ�شا�شية لإجر�ء نوع �لفحو�س، 

�لتي ميكن �أن توؤكد رقماً دقيقاًَ .

ميكن اأن يكون هناك يف الهند 20-25 مليون �ضخ�ص  ويقدر اأنه بحلول عـام )2010(، 

 
)14(

يعي�ضون بڤريو�ص HIV. وهذ� �شـوف ي�شكل �إىل حـد بعـيد �أكرب رقم يف �أية دولة مبفردها.

ولدى ڤريو�س �لإيدز �لإمكانية خلف�س متو�شط �لعمر �ملتوقع يف �لهند مبقد�ر ثلث �شنو�ت 

�ملر�س على �لقت�شاد مبقد�ر نقطة مئوية  تاأثري  . وقد يكون 
)15(

اإىل ثالث ع�ضرة �ضنة

كاملة تقريباً على مدى �ل�شنو�ت �لع�شر �لقادمة، �إذ� مل تتم مو�جهة �نت�شار �ملر�س ب�شكل 

 
.
)16(

فاعل

يف عام 2005-2006، خ�ش�شت �حلكومة �لهندية مبلغ )103( مليون دوالر من ميزانية 

�لدولة من �أجل مكافحة وعلج مر�س �لإيدز. وكان يتوقع �أن يرتفع ذلك �لرقم �إىل 138 

. وذ�ك �أبعد من �أن يكون كافياً. فعلى �شبيل �ملثال كان 
مليون دوالر يف عام 2007-2006)17(

برنامج احلكومة املخ�ض�ص لتوزيع االأدوية املجانية ملنع ارتداد املر�ص قادراً على الو�ضول 

 
)18(

اإىل 15,000 �شخ�ٍس من �أ�شل 100,000 �شخ�س، جرى �لرتكيز عليهم يف عام 2005.

ومنذ �شهر كانون �لثاين 2006، �رتفع هذ� �لرقم �إىل 34,634 ح�ضب ت�ضريح الدكتور �ضونيتي 

�ضولومون، الذي يدير موؤ�ض�ضة )YRG Care(، التي توفر الرعاية ال�ضحية الأكرث من 4500 

. وهذ� غري كاٍف �أي�شاً ب�شكل يرثى له. وقد 
)19(

�ضخ�ص م�ضابني بڤريو�ص HIV/ AIDSا

اأطلقت الهند برناجماً لل�ضيطرة على مر�ص االإيدز يف عام 1987، فاأن�ضات »املنظمة الوطنية 

للحد من مر�ص االإيدز« )NACD( يف عام 1992، اإال اأن هذه املبادرات املحدودة التي تفتقر 

�إىل �لتمويل مل متنع �لوباء من �لنت�شار.

يعد اأكرب جهد وطني ملكافحة مر�ص االإيدز هو اجلهد الذي تبذله موؤ�ض�ضة »غيت�ص«، التي 

خ�ش�شت مبلغ 200 مليون دوالر لوقف انت�ضار الڤريو�ص يف الهند. وتنفق مبادرة موؤ�ض�ضة 

غيت�س �مل�شماة »�آفاهان«، )300( باملئة من �لأمو�ل على �لتوعية مبر�س �لإيدز، ومكافحته، 

وعالجه اأكرث مما تفعل احلكومة الهندية. كما اأقامت موؤ�ض�ضة كلينتون �ضركة مع املنظمة 

برنامج وطني لرعاية  اإدارة  مل�ضاعدتها على  الهند،  االإيدز يف  الوطنية للحد من مر�ص 
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�لأ�شخا�س �ملتعاي�شني مع �ملر�س وعلجهم، وقد جعلت موؤ�ش�شة �لهند �لأمريكية من مر�س 

االإيدز يف الهند اأحد جماالت التمويل ذات االأولوية، وا�ضرتكت مع موؤ�ض�ضة غيت�ص من اأجل 

حث اجلالية االأمريكية الهندية على الت�ضافر مع هذه اجلهود.

وبينما يوجد مر�ص االإيدز يف كل والية ومنطقة هندية، فاإنه يرتكز يف واليات تاميل نادو 

-ماهارا�ضرتا- كارناتاكا، واندرا برادي�ص. ويف هذه الواليات املزدهرة ن�ضبياً، يرتبط الناقل 

الرئي�ص للمر�ص باجلن�ص وت�ضجل واليتا مانيبور، وناغاالند الواقعتان اإىل ال�ضمال ال�ضرقي 

من البالد اأرقاماً عالية ن�ضبياً من حاالت االإ�ضابة بڤريو�ص العوز املناعي الب�ضري HIV، غري 

اأن الناقل الرئي�ص لالإ�ضابة يف هذه املنطقة هو ا�ضتخدام االأدوية عن طريق الوريد.

وهناك �لعديد من �جلهود �ملمتازة �لتي تبذل حملياً مثل جهود �لدكتور �شولومون يف 

موؤ�ض�ضة )YRG Care(. وكان �آجناىل غوبالن قد �فتتح بيتاً للرعاية با�شم »ناز كريهوم« 

Naz CareHome. يف نيودلهي عام 1994، من اأجل الن�ضاء واالأطفال االأيتام الذين يعي�ضون 

مع مر�ص االإيدز. وبينما ي�ضكل كبح املر�ص اأمراً بديهياً و�ضرورياً للمعركة �ضد انت�ضاره، فاإن 

هناك حاجة ملحة لرعاية �أولئك �لذين مت ت�شخي�س �إ�شابتهم قبل �لآن. ويلعب عدم �لتكافوؤ 

بني اجلن�ضني دوراً كبرياً يف انتقال ڤريو�ص HIV يف الهند. فهناك ن�ضبة مذهلة تبلغ )39( باملئة 

من الهنود الذين يحملون ڤريو�ص HIV، من الن�ضاء. والن�ضاء املتزوجات عر�ضة لالإ�ضابة 

ب�شكل خا�س، نظر�ً لأنهن ميتلكن مقدرة �شئيلة لوقاية �أنف�شهن منه. و�لن�شاء �لريفيات 

�للو�تي من �ملرجح ب�شكل �أكرب �أن يكن �أميات، ول�شن مطلعات ب�شورة �شحيحة على خلفية 

املر�ص -ومعظمهن مل ي�ضمعن بڤريو�ص HIV اأو مر�ص االإيدز مطلقاً- هن اأي�ضاً عر�ضة 

للإ�شابة به ب�شكل خا�س. وثمة فكرة �شابقة يف �لهند تقول: �إِن �لن�شاء �لوحيد�ت �مل�شابات 

بڤريو�ص HIV هن اللواتي ي�ضتغلن يف جتارة اجلن�ص. ومع ذلك فقد ركزت احلكومة الهندية 

جهود �لتوعية على من ي�شتغلون يف جتارة �جلن�س وغريهم من �ملجموعات �لتي ُيلحظ �أن 

)20(
خطر �إ�شابتهم باملر�س مرتفع مثل �لرجال �ل�شاذين جن�شياً و�شائقي �ل�شاحنات.

وتعني هجرة �لرجال طلباً للرزق و�لعمل ق�شاء �أوقات طويلة بعيدين عن �لبيت. وعندما 

يعودون لزيارته، يكون باإمكانهم نقل �لعدوى �إىل زوجاتهم من دون علمهم. وقد حال �لتم�شك 

بالتقاليد يف �لهند، فيمايتعلق بالعلقات �جلن�شية دون تو�شيع �جلهود �ملبذولة للتوعية مبر�س 
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�لإيدز. وقد ل تعلم �لن�شاء كيفية �نت�شار �ملر�س، �أو ماذ� باإمكانهن �أن يفعلن لوقاية �أنف�شهن. 

و�لكثري�ت منهن يكت�شفن �أنهن �أو �أطفالهن يحملون �لڤريو�س فقط بعدما يكون �أزو�جهن 

قد ماتوا نتيجة للمر�ص. واالأمر املاأ�ضاوي اأن رد الفعل املعتاد الأقربائهن يكون بطردهن من 

�ملنزل، ل �شيما �إذ� ما كان �لطفل �أو �لأطفال بناٍت. ويف �لنظام �لأبوي �ملبالغ فيه �ملتبع يف 

�لهند، ينظر �إىل �لبنات باعتبارهن �أعباء مادية. �إن وجود بيوت �لرعاية مثل �لبيت �لذي 

�إِنقاذ�ً حلياة �لن�شاء �مل�شابات  �أن ي�شكل وبكل معنى �لكلمة  )NAZ( ميكن  توؤمنه موؤ�ض�ضة 

و�لأطفال، �لذين َيتَّمهم مر�س �لإيدز، و�لذين لول ذلك لكانو� وجدو� �أنف�شهم يف �ل�شارع.

وت�ضتخدم منظمة Breakthrough »بريكرثو«، وتعني »�لخرت�ق«، وهي منظمة غري حكومية 

تعمل من نيويورك ونيودلهي اأ�ضاليب مبتكرة من اأ�ضاليب و�ضائل االإعالم، من اأجل تعريف 

النا�ص باإمكانية تعر�ص الن�ضاء لالإ�ضابة بڤريو�ص HIV يف الهند. وتعمل هذه املنظمة على 

�لو�شول �إىل هوؤلء عرب �لإعلنات �لتلفازية، و�لتمثيليات �لإذ�عية، �لبطاقات رفيعة �ل�شكل 

�ملخ�ش�شة لتحديد �ل�شفحة، �لتي توقف عندها قّر�ء �لكتب، و�ملتو�فرة يف �شل�شلة مكتبات 

»كرو�ضوورد« Crossword يف الهند، وحتى الر�ضائل الق�ضرية املر�ضلة عرب الهواتف اخلليوية، 

كما ت�شتخدم ت�شاميم بطاقات تعريف ملفتة للنتباه، و�أعماًل مو�شيقية لفنانني ح�شلو� على 

جو�ئز، وممثلني م�شهورين من �أجل �إ�شر�ك �جلمهور يف حملة �لتوعية، ول �شيما �ل�شباب 

من �ل�شكان، حيث يكون �رتفاع معدلت �لإ�شابة بڤريو�س �ت�س.�آي.ڤي هو �لأ�شرع. »�أي نوع 

من الرجل اأنت؟ هذا هو ال�ضوؤال الذي تطرحه احلملة على الرجال اإن كانوا رجااًل حقيقيني،  

ليحمو� زوجاتهم من مر�س �لإيدز عن طريق ��شتخد�م �لو�قي �لذكري يف �لبيت.

وتربع قطب �شناعة �لإعلنات بر��شون جو�شي من �شركة ماككان - �ريك�شون، مبو�هبه 

و�إبد�عاته للم�شاعدة على تقدمي �شورة عن �حلملة. وقالت يل موليكا دوت موؤ�ش�شة ومديرة 

منظمة »بريكرثو«: لدينا مو�رد حمدودة - 150,000 دوالر مقارنة باملاليني التي تتلقاها 

�حلملت �لأخرى- ولكننا ل ُنقرّت يف م�شاريف تكاليف �لإنتاج، وقمنا ببناء علقات �شر�كة 

دون مقابل مع و�ضائل االإعالم وموؤ�ض�ضة �ضناعة االأعمال الفنية الرتفيهية يف الهند. ونحن 

نح�شل على ما نريد يف �شكل تربعات، ويتم �إنتاج �إعلناتنا �لتلفازية و�أ�شرطة �لفيديو 

�ملو�شيقية ب�شكل متقن ومهني جد�ً؛ لأنها ما مل تكن كذلك فلن يكون هناك من ي�شتمع �إليها 
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ولن ت�شل ر�شالتنا عرب �لأثري«. و�أ�شافت بلهجة �شاخرة »لقد تلقينا �لكثري جد�ً من �لكلم 

�لفارغ من طرف �لي�شار للعمل مع �جلانب �لتجاري، للعمل مع رجال. ولكن �لنقطة �جلوهرية 

هي �أنها مامل تكن ر�ئجة، فاإنه ل يهم تقريباً ما تقوله. وكان �شريط �لفيديو �ملو�شيقي �لذي 

الن�ضاء قد فاز بجائزة »لينك«  العنف �ضد  اأطلقته »بريكرثو« بهدف زيادة الوعي ب�ضاأن 

لأ�شرطة �لفيديو �ملو�شيقية. وقد يكون �أف�شل مثال تو�شيحي على كيفية جناح »بريكرثو« 

يف اإثبات وجودها طرح �ضوؤال يف برنامج Kaun Banega Crorepati )من يريد اأن ي�ضبح 

مليونرياً( عن منظمة »بريكرثو« وعن ڤريو�ص العوز املناعي الب�ضري ومر�ص نق�ص املناعة 

املكت�ضبة »االإيدز«.

ويزداد اإقبال ال�ضركات التجارية اخلا�ضة على االن�ضمام اإىل التحرك اخلا�ص بالتوعية. 

فالتكاليف املحتملة التي ترتتب على اأرباب العمل من اأجل عالج املوظفني املر�ضى بخليط 

من �لأدوية باهظة �لثمن، عد� عن ذكر �لتغيب عن �لعمل �أو حتى خ�شارة �لعمال �ملدربني 

على م�شتوى عاٍل، ت�شكل حافز�ً كافياً للقطاع �خلا�س للم�شاركة يف �جلهود �ملبذولة يف هذ� 

. وقالت يل نيتا �آمباين: �إِن �شركة »ريلين�س« تقوم بدور ن�شط للتوعية مبر�س �لإيدز 
)21(

االجتاه

يف �ملحطات �ملخ�ش�شة لتوقف �شاحناتها. وتقع معظم �لإ�شابات �جلديدة بني �لأ�شخا�س 

�لذين ترت�وح �أعمارهم مابني �خلام�شة ع�شرة �إىل �خلام�شة و�لثلثني، وهي بال�شبط �لفئة 

العمرية التي ت�ضتقطب التجار ب�ضكل اأكرب. كما اأنه �ضن فئة املوظفني املتعلمني واملدربني 

 )CII( »حديثاً �لذين يقودون �ملعجزة �لقت�شادية للهند. وكان »�حتاد �ل�شناعات �لهندية

وهو املجموعة املتنفذة لل�ضركات التجارية الهندية قد اأطلق »ائتالف ال�ضركات التجارية 

الهندية« من اأجل مكافحة مر�ص االإيدز، وذلك يف عام )2001(. وت�شارك خم�شة �آلف �شركة 

جتارية من القطاع العام واخلا�ص يف االئتالف. وتقوم �ضركة »الر�ضن وتوبرو«، اإحدى اأكرب 

�ضركات الهند�ضة يف الهند باإدارة برنامج ل�ضالح موظفيها للوقاية من ڤريو�ص HIV منذ 

ظهور �لوباء للمرة �لأوىل يف �لثمانينيات من �لقرن �ملا�شي.

وحتتاج الهند كذلك اإىل التخلُّ�ص من قوانني احلقبة اال�ضتعمارية البالية التي ُتدين 

�ل�شذوذ �جلن�شي و�ملتعلقة مبكافحة �للو�ط و�ملعا�شرة �جلن�شية �لتي جتري خلفاً للطبيعة. 

فيهم  مبن  هندي،  �أ�شل  من  و�أمريكية  هندية  بارزة  �شخ�شيات  تقودها  حركة  وتطالب 
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االقت�ضادي القدير اأمارتيا �ضيني واملوؤلف ال�ضهري ڤيكرام �ضيث، باأن تلغي احلكومة الهندية 

ب من تطبيقه؛ ويعود  الفقرة )377( من قانون �لعقوبات �لهندي �لتي ي�شتغلها �لبع�س للتهرُّ

القانون اإىل عام 1861، وهو ُيدين ممار�ضة اجلن�ص بالرتا�ضي بني اأ�ضخا�ص من اجلن�ص ذاته. 

وكان قد جرى التحجج بالقانون ب�ضورة اأثارت قلقاً �ضديداً من اأجل وقف توزيع الواقيات 

الذكرية، االأمر الذي اأدى اإىل اإبطاء عملية مكافحة انت�ضار ڤريو�ص HIV/ AIDS التي ت�ضكل 

حاجة ما�ضة بالن�ضبة للهند. 

 )PEPFAR( ومبوجب خطة �لطو�رئ �لتي و�شعها �لرئي�س �لهندي لإغاثة �مل�شابني بالإيدز

قدمت الواليات املتحدة )26( مليون دوالر على �ضكل معونة ثنائية للهند يف العام )2006(، 

و�أ�شهم �لبنك �لدويل مببلغ )84( مليون دوالر للمرحلة )1( من »امل�ضروع الوطني ملكافحة 

مر�ص االإيدز«، الذي اأعدته منظمة )NACO(، ومبلغ )191( مليون دولر للمرحلة �لثانية 

من �مل�شروع. ويقوم »م�شروع �لأبطال« �لذي يديره معاً كل من �ملمثل �لأمريكي ريت�شارد غري 

ورجل املجتمع الهندي بارامي�ضوار غودريج وبال�ضراكة مع موؤ�ض�ضة »كايزر فاميلي فاوندي�ضن« 

Kaiser Family Foundation، ومبنحة مقدمة من مبادرة »Avahan« »�آڤاهان« �لتابعة 

ملوؤ�ض�ضة »غيت�ص«، يقوم بتوظيف طاقات امل�ضاهري وو�ضائل االإعالم لزيادة الوعي ب�ضاأن ڤريو�ص 

.HIV/ AIDS

وثمة �ضكوك تطرحها م�ضاألة ما اإذا كان باإمكان اجلهود اجلماعية للحكومة، واالأطباء 

املتطوعني، وال�ضركات التجارية اخلا�ضة،اأن توقف تيار الڤريو�ص امل�ضبب ملر�ص االإيدز، فكل 

وباء البداأن ينتهي عند حد معني. ويخ�ضى البع�ص باأن رد الفعل على وباء HIV يف الهند 

و�خلطو�ت �لتي �تخذت للت�شدي له قد جاء بعد فو�ت �لأو�ن وعلى نطاق �شيق جد�ً. و�لزمن 

االلتزام  امل�ضاواة بني اجلن�ضني، وغياب  اأن عدم  الوا�ضح  باإثبات ذلك. ومن  وحده كفيل 

بالرعاية ال�ضحية االأ�ضا�ضية من جانب حكومة الهند، واالأمية واجلهل، والفقر املدقع الذي 

يجرب �لرجال على �لهجرة بعيد�ً عن �أ�شرهم بحثاً عن �أ�شباب �لرزق، �إ�شافة �إىل كلفة �لعلج، 

لت من تقدم �لڤريو�س . و�إذ� ما كان با�شتطاعة �لهند ت�شخري �زدهارها �لقت�شادي  كلها عجَّ

املتنامي ملعاجلة هذه الق�ضايا التي تت�ضبب يف اإ�ضعافها، فاإنها �ضوف تقطع �ضوطاً طوياًل 

باجتاه وقف وباء ميتلك �إمكانية توجيه �شربة خطرية �إىل بلد بد�أ للتو يف حتقيق وعده.
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�جلن�س �لثاين

ي�شكل وباء �لإِيدز �ملتف�شي دللة و�حدة فقط على م�شكلة �لتمييز بني �لذكر و�لأنثى يف 

الهند، حيث ينظر اإىل الن�ضاء بو�ضفهن اأعباء ثقيلة على اأ�ضر املجتمع الهندي التقليدي. 

وكان �أحد �أفر�د �لأ�شرة من �لذكور قد قال يل: �إِنني ل�شت فرد�ً من عائلة كامد�ر �لتي ولدت 

فيها )هو ي�شكل ��شتثناء، وهلل �حلمد(. فالذرية من �لذكور فقط باإمكانهم �أن يّدعو� وجود 

هذه الرابطة. فاالإناث مقدر لهن اأن يتزوجن وعند تلك املرحلة فاإنهن ينتمني اإىل اأ�ضرة 

�شخ�س �آخر. و»تنمية �لورود حلديقة �شخ�س �آخر« �أو »�شقاية حديقة جارك« هي �لتعابري 

ال�ضائعة يف هذا ال�ضاأن. واإذا ما كان للهند اأن حتقق جناحاً يف وعدها الإقامة جمتمع يعتمد 

على املعرفة، فاإنها ال ت�ضتطيع اأن تتحمل تبعات التخل�ص من االإ�ضهام املمكن لعدد كبري من 

مواطنيها من االإناث يف هذه العملية.

وغالباً ما يتطلب االأمر جمع مبالغ كبرية للمهور عندما تتزوج الفتيات، وهي مهور قد 

جتعل االأ�ضر واقعة حتت �ضغط ديون عوي�ضة. ويتباهى االأهايل، وال �ضيما يف منطقة �ضمال 

�لهند باأنهم ل يدخلون منزل بناتهم مطلقاً بعد زو�جهن. و�إنهم �إذ� ما و�شلو� �إىل �لباب فهم 

لن يقبلو� حتى كاأ�شاً من �ملاء. �إن هذه �لعرت�فات �لتي تنم على �لحرت�م �لبالغ للتقاليد 

�ملتبعة تقابل باإعجاب بالغ �لحرت�م، مثلما تقابل غالباً باحلرية و�لرتباك. فنظام �لأبوية، 

يف �لهند ين�س على �أن �لأبناء �لذكور فح�شب ميكن �لعتماد عليهم لتاأمني �لدعم للو�لدين 

�مل�شنني يف جمتمع يفتقر �إىل نظام للأمن �لجتماعي. وتعد �لفتيات يف مثل هذ� �ملجتمع 

�أعباء على �لأ�شرة وَل�ْشَن م�شادَر قوٍة ما عد� بالن�شبة �إىل �ملدى �لذي يجلنب عنده �لهيبة 

واملكانة املرموقة بزواجهن فيما ي�ضار اإليها غالباً ب�ضفتها »عائلة حمرتمة«.

وقتل االإناث من االأطفال هو حكاية قدمية يف الهند. فهذا يعد يف بع�ص مناطق البالد 

مهنة متخ�ش�شة، و�ل�شائع �أكرث، تكليف �أم �لطفلة مبهمة �لتخل�س من �لطفلة �لأنثى غري 

�ملرغوب فيها. وهي رمبا تقوم بقتلها خنقاً �أو �شنقاً. �إن و�أد �ملو�ليد �لإناث ميار�س عادة من 

قبل �أنا�س فقر�ء جد�ً �إىل حد �أنهم ي�شعرون باأنهم غري قادرين على حتمل عبء تربية بنت، 

�شوف تاأخذ منهم ولن تعيد لهم �شيئاً �أبد�ً. �أما قتل �لأجنة �لإناث، وهو �أ�شلوب متبع للتخل�س 

من �لأجنة �لإناث ب�شكل �نتقائي، فهو �لن�شخة �حلديثة من هذ� �لبلء، فمع قدوم تقنية 
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�لفح�س باملوجات �ل�شوتية، ت�شتطيع �لن�شاء �حلو�مل �لآن حتديد جن�س �لطفل �لذي يحملن 

به قبل ولدته. و�إذ� ما كان ذ�ك �لطفل بنتاً فرمبا يتم �ل�شغط على �لأم لإجها�س �جلنني. 

اإن اأحد اأكرث التاأثريات ف�ضاداً لالزدهار املتزايد يف الهند هي الزيادة يف عمليات االإجها�ص 

�لنتقائي جلن�س �جلنني، �لتي متار�س ب�شكل �شائع من قبل �لأغنياء �أو �أفر�د �لطبقة �لو�شطى 

�لطموحة، �أكرث مما متار�س من قبل �لفقر�ء. ويرغب �لهنود يف حت�شني �آفاقهم �لقت�شادية. 

وهم يرون طريقة م�شمونة للقيام بذلك تتمثل يف تفادي ولدة طفلة لهم، وتفادي تكاليف 

�ملهر �لكبري. ويعدُّ �لإجها�س �لنتقائي جلن�س �جلنني �أمر�ً غري م�شروع يف �لهند وخمالفاً 

للقانون، وكذلك �إجر�ء فحو�س باملوجات فوق �ل�شوتية بغر�س حتديد جن�س �جلنني. وكان 

قد مت موؤخر�ً �حلكم على �أطباء بال�شجن ب�شبب هذه �ملمار�شات. غري �أن �مل�شكلة ل ماز�لت 

منت�ضرة وت�ضعب ال�ضيطرة عليها، والدليل على ذلك اأن هنالك ما بني )50( و)60( مليون 

 )22(
امراأة وفتاة »مفقودات« يف الهند

ويف حني اأن ن�ضبة جمموع االإناث اإىل ن�ضبة جمموع الذكور، طبيعية اإىل حد كبري يف اأرجاء 

�لهند، فقد �أ�شبحت متباينة جد�ً يف بع�س مناطق �لبلد �إىل حد �أنها تثري خماوف جديَّة 

من تاأثريها �لجتماعي. فالأقاليم �ملزدهرة مثل هرييانا، غوجار�ت و�لبنجاب ب�شكل خا�س، 

ت�شم �أعلى معدل من ن�شب نوع �جلن�س، حيث متيل �إىل �ل�شبيان. وينخف�س معدل �لبنات 

يف الهند، اللواتي تبلغ اأعمارهن اأقل من �ضبع �ضنوات بالن�ضبة ملعدل ال�ضبيان اإىل )927( 

لكل 1000. وينخف�ص يف البنجاب اإىل 793، وحتى اأقل يف بع�ص املناطق. وقد ت�ضبب يف قيام 

ممار�شات خميفة بالفعل، حيث يجري �لآن تهريب �لن�شاء من �لأقاليم �لأفقر �إىل مناطق 

ت�شم �أعد�د�ً قليلة من �لن�شاء بو�شفهن زوجات. ويجري �أحياناً تزويجهن �إىل رجل و�حد، 

و�أحياناً �إىل عدة �أقارب. وهناك �جتاه جديد يف �إقليم �لبنجاب لتلك �لن�شوة باأن يكن »زوجة« 

لكل �لأخوة �لذكور يف �لعائلة - يطلق عليهن ��شم »دروبادي�س« ن�شبة �إىل �ل�شخ�شية �لتي 

حتمل ذلك �ل�شم يف فيلم »مهابهار�تا«، �لتي كانت متزوجة من �لأخوة باند�ر� �خلم�شة. 

وكانت تفا�ضيل العنف واخلزي واالإهانة التي تتعر�ص لها الن�ضاء يف ظل هذه الظروف، قد 

ُن�شرت يف تقرير �أعدته باتري�شيا ليدل ل�شالح �شندوق �لأمم �ملتحدة لل�شكان حتت عنو�ن 

. اإن عادة الت�ضنيف 
)23(

»�لربيع �ل�شامت: ماأ�شاة فتيات �لهند �للو�تي مل يب�شرن �لنور �أبد�ً«
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االنتقائي للنطفة الذكرية التي تتبعها عملية تلقيح ا�ضطناعي تنطوي على غدر حقيقي. ولي�ص 

باالإمكان الك�ضف عن هذا االأ�ضلوب عملياً.

�لبنات يف �لهند هن �آخر من يتعلم. وتتوقف �أمية �لإناث يف �لبلد عند ن�شبة )54( فقط 

مقابل اأمية الذكور التي تبلغ )76( باملئة )اإح�ضاء ر�ضمي لل�ضكان عام 2001(، وعندما ي�ضمح 

للبنات بالذهاب اإىل املدر�ضة، فاإنه يجب عليهن مع ذلك اأن يتحملن م�ضوؤولية اإجناز االأعمال 

�ملنزلية �لروتينية، �لأمر �لذي يت�شبب يف جعل �لكثري�ت منهن يتوقفن عن متابعة �لدر��شة. 

ولي�ضت هناك مراحي�ص يف العديد من املدار�ص الر�ضمية يف الهند، وهو و�ضع غري مريح 

بالن�شبة للبنات يف بيئة خمتلطة من �جلن�شني. وغالباً ما تكون �ملد�ر�س و�قعة بعيد�ً عن 

�لبيت. ومن غري �ملاأمون بالن�شبة للفتيات �أن ي�شرن مبفردهن، ولذ� فاإن �لكثري�ت يتخلفن 

عن الذهاب اإىل املدر�ضة. وعندما تفتقر االأ�ضر اإىل املخ�ض�ضات املالية، كما هو احلال مع 

�لكثري منها، فاإنها �شوف تلجاأ �إىل تعليم �أبنائها بدًلَ من �إ�شاعة �ملال على بناتهن، �لذين 

�شرعان ما �شيرتكن �لبيت متاماً.

�إن جمتمعاً ي�شم ن�شباً متباينة جد�ً من جمموع �لذكور �إىل �لإناث، و�ملليني من �لنا�س 

�آخر بحثاً عن رزقهم، و�أ�شاليب حتط من  �إىل  �لذين يتنقلون وهم يهاجرون من مكان 

قيمة املراأة فيه، هو ب�ضكل طبيعي جمتمع عر�ضة ملمار�ضة العنف �ضد الن�ضاء بكل اأ�ضكاله. 

وت�ضكل ممار�ضة البغاء باالإكراه، وتهريب الن�ضاء والبنات بهدف االجتار باجلن�ص، م�ضكلتني 

خطريتني تو�جهان �لهند. ووفقاً لوز�رة �لعمل �لأمريكية »تعد �لهند م�شدر�ً، ومق�شد�ً، 

وبلد مرور لتهريب االأطفال لغايات اال�ضتغالل اجلن�ضي التجاري وغريه من اأ�ضكال ا�ضتغالل 

. ويتم تهريب �لن�شاء �إىل د�خل �لهند من دولتي نيبال وبنغلدي�س �ملجاورتني، ثم 
)24(

العمالة«

بعيد�ً خارج �لأر��شي �لهندية �إىل م�شافة متتد حتى منطقة �ل�شرق �لأو�شط. و�لكثري�ت منهن 

جمرد طفلت. وتفيد تقارير �أ�شدرتها منظمة »�أنقذو� �لأطفال« فرع �لهند: �أن زهاءمئتي 

فتاة و�مر�أة يف �لهند يدخلن ميد�ن �لدعارة كل يوم، ثمانون باملئة منهن �شد �إر�دتهن. 

وب�ضبب املعدل احلايل للنمو، وبحلول عام )2025(، �شتكون و�حدة من كل خم�شة �أطفال من 

. ومن �لو��شح �أنه ل بد من ق�شاء �أمر ما قبل ذلك �لتاريخ.
)25(

البنات طفلة عاهرة«
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وتتمثل �إحدى �لآثار �جلانبية �ل�شيئة لوباء �لإيدز يف زيادة �إمكانية �لجتار بالأولد �ل�شغار 

 HIV من �أجل �شناعة �جلن�س. ويعتقد �أنه كلما كان �لطفل �أ�شغر قل �حتمال �لتقاط ڤريو�س

واالإ�ضابة باالإيدز. وا�ضتناداً اإىل نيكوال�ص دي.كري�ضتوف، الذي يكتب يف �ضحيفة »نيويورك 

تاميز« فاإن �لهند وحدها رمبا يكون لديها ن�شف مليون طفل يف بيوت �لدعارة �ملوجودة فيها 

�أكرث من �أية دولة �أخرى يف �لعامل. قم بزيارة �أحياء �ملو�خري يف �أية مدينة تقريباً يف �لهند، 

و�شيكون باإمكانك �أن تلتقي فتيات يف �شن �لر�بعة ع�شرة جرى �ختطافهن من �ل�شو�رع، �أو 

تخديرهن، �أو ُعر�شت عليهن وظائف عمل كخادمات، ثم جرى بيعهن د�خل عامل كثري�ً ما 

.
)26(

يفرون منه فقط باملوت مبر�س �لإيدز«

وُيعرف تعليم �لبنات على نطاق و��شع باعتباره �لإجر�ء �لأف�شل للتخفيف من حدة �لفقر 

ورفع م�شتوى �ملعي�شة للبلد. كما �أن متكني �لن�شاء عن طريق توفري فر�س �لتعليم �لأ�شا�شي 

لهن وو�ضائل ك�ضب العي�ص، يزيد من ثقتهن باأنف�ضهن ومن فر�ضهن باحل�ضول على تغذية 

جيدة و�ضحة جيدة. كذلك فاإن حت�ضني حياة الن�ضاء هو اأي�ضاً الطريقة االأف�ضل لتح�ضني 

حياة االأطفال.

و�ضوف حتقق الهند هدفها يف اأن ت�ضبح دولة نامية فقط اإذا ما قامت باالرتقاء ب�ضكانها 

�ملحرومني و�ملهم�شني ورفع م�شتو�هم وتعزيز �أو�شاعهم، وبناء �لثقة ما بني �جلماعات �لعرقية، 

والطبقات االجتماعية والدينية املتنوعة، وو�ضع حد للتمييز االأعمى �ضد الن�ضاء والفتيات.

حل االأزمة ال�ضحية للهند

اإنقاذ العامل

 وهناك طبيب 
)27(

تنفق الهند )1.3( باملئة فقط من ميزانيتها على الرعاية ال�ضحية.

و�حد لكل �ألفي �شخ�س يف �لريف �لهندي، ولي�س مبقدور )70( مليون هندي دفع نفقات 

مراجعة طبيب اأو �ضراء دواء. ويتزايد عدد املزارعني الذين يغرقون يف الديون نتيجة حلدوث 

. اإن 
)28(

حاالت طارئة توجب عناية �ضحية، اأكرث من حدوث قحط وتراجع يف اإنتاج املحا�ضيل

ما يرتتب على هذه االإح�ضاءات الكئيبة لي�ص فقط ال�ضرر، الذي تلحقه ب�ضحة املاليني من 

�لهنود، و�إمنا ترتتب عليها بيئة ين�شط فيها �ملر�س، وترتفع معدلت �لإ�شابة به.
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تعمل عمتي �أو�شا كامد�ر رئي�شة لق�شم �لتغذية يف م�شت�شفى �شيون يف بومباي، وهو م�شفى 

حكومي �شخم، يقدم خدمات �لرعاية �ل�شحية �للزمة للحالت �حلرجة لفقر�ء مدينة 

بومباي، وللنا�ص الفقراء من كل اأنحاء الهند، ممن ي�ضتطيعون الو�ضول اإليه. وكنت قد زرت 

�ضحايا الزلزال املدمر الذي �ضرب والية غوجارات يف عام )2001(، �لذين جرى نقلهم �إىل 

م�شت�شفى �شيون لإجر�ء عمليات جر�حية لهم، ومعاجلة �لك�شور �ملتعددة �لتي �أُ�شيبو� بها. 

�أ�شّرة معدنية  �ملوجودة يف م�شت�شفى �شيون بد�ئية، فاملر�شى ي�شتلقون على  �ملر�فق  كانت 

م�شفوفة بع�شها �إىل جانب بع�س  د�خل عنابر كبرية. ويظل �لأقارب جال�شني على فر�شات 

من �لق�س على �لأر�س، وبع�شها لي�شت �أكرث من بطانية قدمية مطوية �إىل جانب �أحبتهم 

وهناك  �لطعام.  لهم  ويجلبون  �ملر�شى  �لأُ�شر يف متري�س  وت�شاعد  �مل�شابني؛  �أو  �ملر�شى 

خدمات عديدة ل ي�شتطيع �مل�شت�شفى حتمل تكاليف تقدميها للفقر�ء من �ملر�شى، مثل 

�ل�شور �ل�شعاعية، �أوبع�س �لأدوية. و�إن مل يكن مبقدور �ملر�شى دفع �ملال، فاإنهم ل ي�شتطيعون 

احل�ضول على هذه اخلدمات. وتاأتي املنظمات اخلريية اإىل امل�ضت�ضفى، وتقوم بجوالتها يف 

عنابر �ملر�شى لتتعرف على ما يحتاجه كل منهم، وتعر�س دفع ثمنه. وتقول عمتي: ل �أحد 

حمروم من الرعاية يف النهاية.

مل �أقم بزيارة �أي من غرف �لعمليات �أو �لأماكن �لتي يو�شع فيها �ملر�شى عقب خ�شوعهم 

للجراحة، ولكن االأو�ضاع ال�ضحية يف العنابر العامة كانت كئيبة وموح�ضة، ومع ذلك فاإن 

�لنا�س �لذين يتمكنون من �لو�شول �إىل م�شت�شفى �شيون هم �أنا�س حمظوظون؛ لأنه م�شفى 

كبري يف اأكرب مدينة يف الهند، وهو يقدم �ضل�ضلة كاملة من اخلدمات واأطباوؤه وطاقمه الطبي 

واالإداري يتمتعون بالكفاية.

ويف حني حتظى �ملدن �لكربى جميعها، و�لكثري من �ملدن متو�شطة �حلجم بعياد�ت خا�شة 

وم�ضت�ضفيات رائعة باإمكانها مناف�ضة االأف�ضل يف العامل، فاإن كاًل من جودة وتوفر الرعاية 

�ل�شحية �لعامة يف �لهند ترت�جع حلظة مغادرة �ملرء للمدن �لأكرب. �أذكر باخت�شار دخويل 

م�شفى حكومياً يف مدينة بارود� يف منت�شف �لثمانينيات، و�ل�شدمة �لتي �أ�شابتني فعًل ب�شبب 

�لأو�شاع فيه. كانت هناك من�شدة خ�شبية يت�شاعف حجمها لت�شبح طاولة لفح�س �ملر�شى. 



343 �لهند �لأخرى

وكان هناك غبار يف كل مكان، ومل تكن للنوافذ األواح من الزجاج، فقط ق�ضبان حديدية. 

وبدا كما لو اأن املعدات الوحيدة التي ميلكها الطبيب هي جهاز قيا�ص ال�ضغط امللتف حول 

عنقه. وكان زوجي �لأول يعاين �آنذ�ك �رتفاعاً يف �حلر�رة�أثناء ح�شورنا مهرجان بو�شكار 

ميل بالقرب من مدينة �آجمر. و��شتف�شر �أ�شدقاوؤنا هنا وهناك ووجدو� عيادة �شغرية. 

وعر�س �لطبيب �لذي مل تكن �أور�قه �لثبوتية ظاهرة �أن يعطيه حقنة يف �لع�شل حتوي فيتامني 

»ب« مثري لل�شك، وهو يلوح بحقنة حديدية كبرية غمرها يف كوب من �ملاء لتنظيفها، وكان 

يبت�شم �بت�شامة عري�شة، وهو يبخ دفقة عالية من �ملياه منها. وت�شاءل زوجي وهو يهذي من 

�حلمى »هل يجب علّي �أن �آخذ �حلقنة« فاأجبته و�أنا �أقوده خارجاً فوق ميز�ب ت�شريف مياه 

�لأمطار �أمام �لعيادة: »ل يا حبيبي، لي�س عليك �أن تاأخذ حقنة«. كان فلحو �إقليم ر�ج�شتان 

بعماماتهم �لقرمزية �لر�ئعة و�شو�ربهم �لكثيفة �ملفتولة، يذهبون يف �أعد�د كبرية �إىل مكتب 

هذ� �لطبيب، وياأخذون حقن فيتامني »ب« �لتي ت�شفي كل �لأمر��س.

كان وباء �لإيدز قد بد�أ ُيلحظ للتو يف �لغرب يف تلك �لأيام. ومل يكن �أمره قد خطر يف 

ذهني يف ذ�ك �لوقت. �إنني �أرتعد لدى �لتفكري �لآن بذلك �لطبيب �ملم�شك باحلقنة وكوب 

�ملاء �لذي لديه لتنظيفها، وطابور �لفلحني �لذين يقفون بانتظار �أخذ حقنتهم.

وباالإ�ضافة اإىل وباء االإيدز املتف�ضي يف الهند، ينت�ضر مر�ص ال�ضل يف البالد وغالباً يف 

�لأ�شخا�س �لذين �شعفت مناعتهم نتيجة لإ�شابتهم بڤريو�س HIV امل�ضبب ملر�ص االإيدز 

AIDS. و�أما مر�س �شلل �لأطفال �لذي �شبق �لق�شاء عليه تقريباً، فقد متكن من �إحد�ث 

�ندفاعة جديدة يف �لهند موؤخر�ً. و�نت�شر �ملر�س �لذي بد�أ بالظهور يف ولية �أوتار بر�دي�س يف 

عام 2006، وب�ضكل �ضريع، يف الواليات املجاورة، لينتقل بعدها اإىل الدول املجاورة مع ورود 

اأنباء عن تف�ضيه يف نيبال وبنغالدي�ص. و�ضرح جاي وينغر مدير امل�ضروع الوطني ملراقبة مر�ص 

�شلل �لأطفال، وهو جهد م�شرتك بني �لأمم �ملتحدة و�حلكومة �لهندية: »�إن �ملنطقة باأكملها 

يف غربي ولية �وتار بر�دي�س تعمل كمخزون لڤريو�س �ل�شلل �لهائج، وقد �نت�شر �ملر�س خارج 

اأي�ضاً. ويف عام )2006(، وردت تقارير متعددة عن ثالث جائحات منف�ضلة ملر�ص 
 )29(

البالد«

�نفلونز� �لطيور يف �لهند. وجرى ذبح ع�شر�ت �لآلف من �لطيور، و�حلجر على �لأ�شخا�س 
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�لذين ظهرت عليهم �أعر��س ت�شبه �لنفلونز�، ومل ُتظهر �لفحو�س وجود �أحد يحمل ڤريو�س 

)H5Nl(، ومع ذلك فقد اأ�ضدرت ال�ضفارة االأمريكية يف نيودلهي حتذيراً اإىل االأمريكيني من 

�أجل متابعة �لتقارير �لأخبارية �لو�ردة يف هذ� �ل�شاأن، و�لمتناع عن �لذهاب �إىل مناطق يف 

 وت�ضكل الهند مرتعاً حمتماًل 
)30(

الهند، يتف�ضى فيها مر�ص انفلونزا الطيور ب�ضكل ن�ضط.«

الأكرث االأمرا�ص الوبائية فتكاً على كوكب االأر�ص. وهي تتحول ب�ضرعة لت�ضبح عا�ضمة االأوبئة، 

�لتي ل ميكن �لتو��شل معها، مع بلوغ معدلت �لإ�شابة باأمر��س �ل�شكري و�لقلب م�شتوى �أعلى 

من �ملعدلت �لعاملية كثري�ً. وباعتبار �أن �لهنود باتو� �أكرث �زدهار�ً، فهم ياأكلون كميات �أكرب 

من املواد الن�ضوية والدهنية وال�ضكرية وميار�ضون الريا�ضة ب�ضكل اأقل، وكلها عوامل تت�ضبب 

باالإ�ضابة باأمرا�ص ال�ضكري والقلب.

 غري �أن �لهند هي �أي�شاً �ملكان �لذي يحوي �لأمل �لأكرب باإيجاد طرق للتعامل مع هذه 

�لعذ�بات وغريها على نطاق ميكن �أن يخدم يف �لو�قع �ملليار�ت من �شكان �لعامل. �إن �تباع 

اأنظمة حمية عالية التكاليف �ضوف ت�ضاعد القليل فقط من هوؤالء امل�ضابني. غري اأنه اإذا ما 

�أمكن للهند �أن جتد علجات ملئمة بكلفة قليلة، على �شبيل �ملثال �لعلج مبادة �لأن�شولني 

عن طريق �لفم، حيث ل يحتاج �ملر�شى �إىل حقن �أنف�شهم، فاإن حياة �ملليني من �لنا�س 

�ضوف ت�ضهد حت�ضناً.

وتتوافر الرعاية ال�ضحية العالية امل�ضتوى يف الهند - مقابل ثمن. وتقدم م�ضت�ضفيات 

»ابولو« وم�ضت�ضفيات »ا�ضكورت�ص«، وهما اثنتان من اأكرث املوؤ�ض�ضات املماثلة �ضهرة، اأحدث ما 

مت �لتو�شل �إليه يف جمال �لرعاية �ل�شحية و�لعمليات �جلر�حية �ملتطورة، ل �شيما جر�حة 

�لقلب. و�لعديد من �أطبائهم �ملقيمني تلقو� تدريبهم: �إما يف �لوليات �ملتحدة، �أو هم �أع�شاء 

يف الرابطة الطبية االأمريكية. ويف حني اأن الرعاية املقدمة يف هذه املرافق مكلفة جداً بالن�ضبة 

ملعظم �لهنود، فاإنها ت�شكل �شفقة رخي�شة ور�بحة باملقارنة مع تكلفة �لرعاية �ملماثلة يف 

�لوليات �ملتحدة. وقد �نتع�شت �ل�شياحة �لطبية نتيجة لذلك، مع توقع �شفر خم�شمئة �ألف 

اأمريكي اإىل اخلارج من اأجل تلقي الرعاية الطبية وحتقيق وفر يف التكاليف يبلغ 30 اإىل 80 

باملئة من �ملبلغ �لذي كان يجب عليهم �أن يدفعوه يف بلدهم. وبالنظر �إىل وجود عدد كبري 
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من االأمريكيني الذين ال ميلكون تاأميناً �ضحياً، فاإنه من املحتمل اأن يتنامى هذا االجتاه مع 

مرور �لوقت، متيحاً تقدمي خدمة ثمينة للآلف من �لأمريكيني �لذين رمبا �شي�شطرون لول 

)31(
ذلك اإىل اال�ضتغناء عن الرعاية الطبية الالزمة.

وما مل ي�شتخدم �لعائد من �لعقود �خلارجية �لطبية من �أجل خف�س �لتكاليف ل�شالح 

املر�ضى االأقل ثراء، فاإنه لن يعالج م�ضاألة تلبية االحتياجات ال�ضحية امللحة لفقراء الهند. 

فالرعاية �لطبية هي جمال �آخر يوؤدي فيه نقي�شا �لغنى و�لفقر �إىل حالت عنيفة من �لغنب 

وعدم امل�ضاواة يف فر�ص احلياة. وهناك جهود عديدة تبذل لردم الهوة ما بني الرعاية عالية 

�مل�شتوى �لتي تتو�فر يف �لبلد، وبني مقدرة معظم �ملو�طنني �لهنود للح�شول عليها. فاإن�شاء 

�لعياد�ت �لطبية حيث يتم تقدمي �لرعاية بكلفة قليلة �أو جماناً هو عمل من �أعمال �خلري 

�ملكّرمة على مر �لزمان يف �لهند، وقد جلب �لرتياح و�لأمل للمليني. �إل �أن �لهند تو�جه 

حالة طو�رئ حقيقية تتعلق بالرعاية �ل�شحية. فوجود عيادة هنا، وم�شت�شفى هناك، مهما 

كان ممتاز�ً لن يعالج مو�شوع حالة �لطو�رئ هذه على �مل�شتوى �ملطلوب.

اإن اأحد اأكرث اجلهود اإثارة للده�ضة واملبذولة لتح�ضني الرعاية ال�ضحية يف الهند هو 

م�شت�شفى ومعهد: »ناريانا هرود�ليا« للعلوم �لطبية، �للذين �أن�شاأهما �لدكتور ديڤي �شيّتي. 

وقد تو�شلت �إىل معرفة معلومات عن �لعمل �خلارق �لذي قام به �لدكتور �شيتي عربكري�ن 

معظمد�ر �شو �لرئي�شة �ملفعمة باحليوية و�لن�شاط ل�شركة Biocon »بايوكون«، ال�ضركة الهندية 

الرائدة يف جمال التكنولوجيا احليوية املنتجة للم�ضتح�ضرات ال�ضيدالنية. وهنالك عالقة 

تكافل مثرية للهتمام بني »بايوكون« و»ناريانا هرود�ليا«؛ وهي ح�شب �عتقادي منوذج ملا 

هو �أكرث �إثارة يف �لنه�شة �لتي ت�شهدها �لهند. فعندما توؤخذ �مل�شوؤولية �لجتماعية لل�شركات 

على حممل �جلد، وعندما ترتكز على حتٍد خطري يو�جه �لهند، وت�شتخدم �أحدث و�شائل 

�لتكنولوجيا و�أف�شل �ملمار�شات وتعمل ب�شفتها �شريكاً مع �حلكومة، يتم خف�س �لتكاليف، يف 

حني تزداد جودة اخلدمات. وهذه هي الطريقة الوحيدة التي �ضتقدم بها الهند حلواًل على 

�مل�شتوى �ملطلوب وبال�شرعة �ملطلوبة ملعاجلة �لكثري من م�شكلتها.

وكانت كري�ن معظمد�ر �شو، وهي �شخ�شية مثرية للهتمام، قد �نطلقت يف عملها حتدوها 

�لرغبة بالعمل يف جمال جتارة م�شروب �جلعة. فذهبت �إىل �أ�شرت�ليا حيث �أ�شبحت خبرية 
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يف ت�شنيع �جلعة، ثم عادت �إىل �لهند. وباعتبارها �مر�أة يف �خلام�شة و�لع�شرين من عمرها 

فقد كانت ممنوعة ب�شكل �شارم من دخول جمال كل ما هو حكر على �لرجال من م�شروبات 

كحولية، وقد �أخربتني »�إن فيجاي ماليا رئي�س �شركات »كينغفي�شر« �ملتحدة لت�شنيع م�شروب 

�جلعة وقطب �شناعة �جلعة �ل�شهري يف �لهند، هو مبنزلة �أخ بالن�شبة �إليها، ولكن �لأمر كان 

�شعباً. ومع حظر دخولها جمال ت�شنيع �جلعة، عمدت �إىل �إن�شاء �شركة للتكنولوجيا �حليوية 

من �ل�شفر، حرفياً، د�خل ِمر�آَب �شيارتها، مع تخ�شي�س �أمو�ل لبدء �لت�شغيل مببلغ 2,000 

دولر. وبقية �لق�شة يعرفها �جلميع، كما يقولون و»بايوكون« هي �لآن �شركة يبلغ ر�أ�شمالها 

اأكرث من مليار دوالر، وهي ال�ضركة الرائدة يف جمال التكنولوجيا احليوية يف الهند.

وكريان معظمدار �ضو، وهي تنتمي اإىل والية غوجارات بالوراثة، متزوجة من رجل 

�شكوتلندي. ويقع �ملكتب �لقن�شلي لدولة �شكوتلند� يف بنغالور د�خل مكتب �شركة بايوكون. 

وهي هاوية غيورة مل�شروب �جلعة، ون�شرت موؤخر�ً كتاباً مزخرفاً بالألو�ن عن �جلعة من �لقطع 

�لكبري مرتفع �لثمن ��شمه »�جلعة و�ملتفنن« Ale and Arty ُمهدى اإىل والدها، وهو فنان كبري 

يف عملية تخمري اجلعة واإعدادها، يعمل منذ زمن طويل لدى �ضركة »موليا املتحدة« لت�ضنيع 

�جلعة. ورمبا ب�شبب خلفيتها غري �لعادية وب�شبب ��شطر�رها �إىل �لن�شال ب�شعوبة �شديدة 

هاً ر�ديكالياً يف �إجناز  للو�شول �إىل ما و�شلت �إليه �ليوم، فاإن كري�ن معظمد�ر �شو متلك توجُّ

ه يغتنم هذه �للحظة من �لفر�شة �ملوؤ�تية بالن�شبة للهند. �أعمالها، وهو توجُّ

 فهي �أوًلَ متفائلة متاماً ب�شاأن م�شتقبل �لهند، حيث تقول: »باإمكاننا قطعاً �أن نقوم بابتكار 

ق�شة« »�شنع يف �لهند« هذه. و�شوف تريَن �أن هذ� �شوف يكون �لجتاه، و�شتقوده �لهند. �إن 

باإمكاين �أن �أرى بالفعل باأننا موجودون يف منطقة زمنية خمتلفة جد�ً. ولقد م�شى علّي يف 

هذه �ملهنة خم�شة وع�شرون عاماً ومل �أَر �شابقاً حلظة كهذه؛ وقد كانت مهنتي عاملية د�ئماً، 

ولكن ما يحدث �لآن هو �أن �لهند باتت هي �ل�شوق. وهذ� �أمر مثري جد�ً، فالهند با�شتطاعتها 

�أن ت�شبح خمترب�ً للعامل. وقد كان ذلك و��شحاً مدة من �لزمن. ونحن عندنا �أدمغة ذكية 

وعندنا ميزة �لتكاليف. ولكن �لأمر كله يتعلق �لآن باحلجم �ملرتقب لل�شوق و�إمكانياتها. �أنت 

مل تريَّ �شيئاً بعد لأنك تتكلمني حتى �لآن عن �لأ�شو�ق يف �ملدن، و�أنت مل تريَّ �لأ�شو�ق يف 

االأرياف بعد«.
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وتنظر معظمد�ر �شو �إىل �لهند على �أنها حتظى مبز�يا فريدة متعددة. فهناك ميزة 

التكاليف وميزة البحوث العلمية، اإال اأن هنالك اأي�ضاً اإمكانية ربط �ضكان االأرياف املحرومني 

)من �خلدمات( مع �لعامل باأ�شره عرب توفر مر�كز خربة ومتيز عمر�نية مثل بنغالور. وهي 

ترى يف مدينة بنغالور نقطة جذب فريدة من نوعها لعملية تركيز ��شتثنائية للموهبة. كما ترى 

فيها بوابة �ضخمة تلتقي عندها الهند الريفية باحتياجاتها ال�ضخمة التي مل تلب واإمكانياتها 

�لتي مل ت�شتثمر، مع �لأ�شو�ق �لعاملية ومع ر�أ�س �ملال �لعاملي. وهي مقتنعة باأن �لطريقة �لهندية 

يف اإجناز العمل تركز على امل�ضوؤولية االجتماعية اأكرث من الطريقة االأمريكية مما يجعلها يف 

النهاية، طريقة اأف�ضل للتعامل التجاري والإجناز االأعمال.

وقالت بلهجة تذمر: »�إنه جمرد عامل ج�شع يف �لوليات �ملتحدة، حيث كل ما يهمهم 

هو �ملال. و�شركات �لتكنولوجيا �حليوية �لأمريكية متر بظروف �شعبة. فهو عمل ينطوي 

على جمازفة كبرية. و�إذ� ما جنحِت فيه فاإنه ي�شكل م�شدر ثروة، ولكن �إذ� ما ف�شلِت فهو 

كارثة. و�أ�شحاب ر�أ�س �ملال �مل�شاركون يف �مل�شروعات �لتجارية ل يرحمون. هم يريدون روؤية 

بيانات حقيقية. واأنا اأقول لل�ضركات االأمريكية اأن ي�ضتخدموا الهند من اأجل احل�ضول على 

معلوماتهم. وهم ينفقون �أمو�ًل كثرية جد�ً على �ملحامني وعلى عرو�شهم«. وترى معظمد�ر 

�ضو ميزة اأكيدة للهند يف هذا النوع من املحيط. »اإننا نوجه اهتمامنا اإىل االحتياجات الطبية 

�، فاإن مبقدورك �إي�شاله  للعامل، وعندما يكون مبقدورك جلب دو�ء �إىل �ل�شوق ب�شعر �أقل جدًّ

� من �لنا�س. ونحن لدينا دو�ء جديد لل�شرطان ياأتي من كوبا، وقد �شكلت  �إىل عدد �أكرب كثريًّ

هذه امل�ضاألة فر�ضة بالن�ضبة يل، الأنه ال م�ضكلة للهند مع كوبا. ولقد كان لدى كوبا هذا الدواء 

�ملثري للهتمام، ولكن مل يكن عندها �لعدد �لكايف من �ملر�شى لختباره عليهم. و�أنا �أ�شتطيع 

�أن �أرى ما يحمله من �إمكانية. وكنت �أعرف �أن باإمكاين �أن �أزيد من ن�شبة �إنتاجه، و�أن �أقدم 

هذ� �لدو�ء للهند. فالدو�ء �ملناف�س �ملتو�فر يف �لوليات �ملتحدة له �آثار جانبية خطرية.

»و�ضيكون للمر�ضى الهنود وللمرة االأوىل فر�ضة للح�ضول على دواء ممتاز ب�ضعر معقول. 

وهذ� ي�شتحوذ على جوهر �حللم �لذي تقوم �لهند بتحويله �إىل و�قع«.

وقد �أ�شرت معظمد�ر �شو على �أن �ألغي موعدي �لآتي، و�أن �أتوجه بدًل من ذلك �أ�شفل 

الطريق - الذي ي�ضادف اأن يكون الطريق امل�ضمى هو�ضور، حيث تقع مكاتب �ضركتي بايوكون 
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و�نفو�شي�س، و�أن �ألتقي �لدكتور ديڤي �شيتي. وقالت يل: »�إن ما يفعله هو يف �لو�قع ما يدور 

حوله هذا املو�ضوع برمته«.

ومن بني كل االأ�ضخا�ص املده�ضني وال�ضركات املده�ضة التي التقيتها يف الهند فاإن الدكتور 

ديڤي �شيتّي وم�شت�شفى »ناريانا هرود�ياليا« لأمر��س �لقلب هما، من دون �أي �شك، �أكرثها 

حيث  �لديانات،  متعدد  معبد  �ملبنى  خارج  وهناك  جد�ً.  �شخم  فامل�شفى  للده�شة.  �إثارة 

ي�شتطيع �لهندو�س، و�مل�شلمون، و�مل�شيحيون، و�ل�شيخ �أن يوؤدو� �شلو�تهم. ويعني ��شم �مل�شفى 

باللغة �ل�شن�شكريتية »�لبيت �لرحيم للرب«.

يف  �لنظيف  للم�شفى  �لنظيف  �ملدخل  يف  ينتظرون  �لأ�شخا�س  من  �ملئات  هناك  كان 

من  �لقادمني  �لنا�س  حجم  �إىل  عائد  ذلك  باأن  ر�ودين  �إح�شا�شاً  ولكن  �لأر�شي،  �لطابق 

اأجل تلقي العالج، ولي�ص عائداً اإىل اخلدمة البطيئة. وبدا وا�ضحاً اأن كل �ضيء يعمل بكفاية 

كبرية. و�أذهلني �مل�شلك �ملتو��شع ملعظم �لنا�س؛ وذهلت كذلك مبدى �ل�شرب �لذي �أبدوه 

وهم جال�شون، ومدى �لهدوء و�لتنظيم �لذي كان عليه كل �شيء. وكانت هناك على �جلدر�ن 

�شعار�ت م�شجعة على مل�شقات يحيطها �إطار تقول: »ل ت�شكن �أبد�ً �أن عدد�ً �شغري�ً من 

االأ�ضخا�ص امللتزمني ي�ضتطيعون تغيري العامل. حقاً اإنه ال�ضيء الوحيد الذي ميكنه فعل ذلك«. 

»معظم �لأ�شياء �لتي ت�شتحق �لقيام بها يف �لعامل، كان يجزم باأنها م�شتحيلة قبل �أن يتم 

�إجنازها«. وعندما دخلت �إىل مكتب �لدكتور �شيتّي يف �لطابق �لعلوي، كان هناك زوجان 

م�شلمان يتحدثان معه. وكان يتكلم معهما وكاأنه كان لديه كل ما هنالك من وقت يف �لعامل، 

وعندما �أنهيا حديثهما، �نحنت �ملر�أة �ملرتدية حجاباً �أ�شود، لتلم�س قدميه يف بادرة �حرت�م 

وتقدير هندو�شية عريقة. وهناك يف �مل�شفى ق�شم كبري لأمر��س �لقلب عند �لأطفال، وقد 

ت�شاءلت: هل كانا قد قدما من �أجل طفلهما.

كان �لدكتور �شيتي يرتدي رد�ء طبياً كامًل عبارة عن قمي�ٍس ف�شفا�ٍس طويٍل لونه 

�أخ�شر مغربِّ وبنطاًل و�أغطية و�قية فوق حذ�ئه، وكان قناع �لوجه ُملقى حول رقبته. وهو 

الذي اأ�ض�ص م�ضفى »ناريانا هرودايااليا« يف عام 2001، وي�شم خم�شمئة �شرير، وع�شر غرف 

عمليات مهياأة بالكامل، وخمتربين للقثطرة �لقلبية وبنكاً للدم. وي�شم جناح �لقلبية �خلا�س 

باالأطفال اأربعني �ضريراً. وعندما �ضعدت لروؤيته كان هناك اأطفال من كل االأعمار موجودين 
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يف غرفة �لإنعا�س بعد خ�شوعهم لعمليات جر�حية. كان بع�شهم �شئيل �حلجم. وقال يل 

�ل�شخ�س �لذي كان ير�فقني: �إنه يف بع�س �لأحيان، تاأتي �لن�شاء �للو�تي يتبني �أن �أجنتهن 

تعاين من م�شكلت يف �لقلب، للولدة يف �مل�شفى حتى يكون بالإمكان �أخذ �لطفل مبا�شرة 

الإجراء عملية قلب مفتوح له.

وبعدما رحب بي، دخل �لدكتور �شيتّي يف �ملو�شوع على �لفور: »نحن نحاول �أن نف�شل 

ما بني �لرعاية �ل�شحية و�لرث�ء. فالنا�س رمبا يظلون فقر�ء، ولكنهم �شوف يح�شلون على 

�لرعاية �ل�شحية ذ�ت �لتقنية �لعالية بكر�مة. وعد� عن �لوليات �ملتحدة، متتلك �لهند �أكرث 

مو�قع �لأدوية �ملو�فق عليها من قبل �لإد�رة �لفيدر�لية للأدوية. ونحن نقوم بتخريج معظم 

�لأطباء و�ملمر�شات. وبا�شتطاعتنا خف�س �لرو�تب �إىل ع�شرين باملئة من �لكلفة. و�لفقر�ء 

�شعفاء كاأفر�د، ولكنهم �أقوياء كمجموعة. فاأنت ت�شعني خم�س روبيات يف يد و�حدة فل تفعل 

�شيئاً، و�أنت ت�شعينها يف مئتي مليون يد فيكون باإمكانها �أن تفعل �لكثري.

وتتمثل �إ�شرت�تيجية �لدكتور �شيتّي يف ��شتخد�م �أحدث ما مت �لتو�شل �إليه من و�شائل 

�لتكنولوجيا، �شو�ء ل�شمان �جلودة �لعالية �أو خف�س �لتكاليف، حيث يكون ذلك ممكناً. وهو 

ي�ضتخدم الطب عن بعد والت�ضخي�ص عن بعد، لربط النا�ص يف املناطق الريفية مع االأطباء 

ومع خرب�ء ت�شخي�س �لأمر��س يف �مل�شفى.

وقال يل: �إن »هناك خم�س دول يف �لعامل متلك �أقمار�ً �شناعية. و�لهند �إحد�ها. وهذه 

�خلدمة تقدم جماناً. »فالتكنولوجيا متنح �لأغنياء ما كانو� يح�شلون عليه د�ئماً، ومتنح 

الفقراء ما مل يح�ضلوا عليه مطلقاً. وت�ضتخدم امل�ضفى ال�ضور ال�ضعاعية الرقمية، التي هي 

�أرخ�س جد�ً من �ل�شور �ل�شعاعية �لتقليدية؛ لأنها ل تتطلب فيلماً. وقد �أقامت م�شت�شفى 

»ناريانا هروديااليا« عيادات الأمرا�ص القلب يف كل املناطق الريفية يف والية كارناتاكا. وكنت 

قد زرت مركز الطب عن بعد )بو�ضاطة احلا�ضوب( حيث كانت امللفات اخلا�ضة بالتخطيط 

الكهربائي للقلب )EKGs( ت�شل من عياد�ت خمتلفة. وكان �لأطباء يقومون مبر�جعتها 

بحثاً عن حالت غري طبيعية. وت�شم كل عيادة ريفية �أحد �لفنيني �ملدرب على تنظيم هذه 

امللفات ومعرفة اأ�ضا�ضيات فن ت�ضخي�ص االأمرا�ص. واإذا ما راأى االأطباء املوجودون يف امل�ضفى 
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و�شعاً ي�شتلزم تدخًل جدياً، عندها يتم ��شتدعاء �ملري�س �إىل �مل�شفى. ويرغب �لدكتور �شيتي 

بتكرار هذه التجربة يف كل اأنحاء الهند.

اأح�ضرته من نيجرييا اإىل بنغالور  التقيت يف امل�ضعد ب�ضبي �ضغري واأمه. وكانت قد 

لإجر�ء عملية قلب مفتوح، فاملر�شى ياأتون �إىل �مل�شفى من �ثنتني وع�شرين دولة خمتلفة. 

ويدفع �لأغنياء ر�شوماً كاملة. �أما �لفقر�ء فيدفعون ح�شب مدخولهم. ويوؤمن �مل�شفى متويل 

القرو�ص ال�ضغرية. ومن يعي�ضون يف فقر �ضديد ال يدفعون �ضيئاً. ون�ضبة العدوى يف م�ضفى 

»ناريانا هرودايااليا« اأقل منها يف م�ضايف الواليات املتحدة، اأما ن�ضبة الوفيات نتيجة عمليات 

القلب املفتوح فتبلغ اأقل من )5( باملئة. ومع ذلك تعد التكاليف �ضئيلة مقارنة بالرعاية املماثلة 

التي تقدم يف م�ضايف الواليات املتحدة. فاخلدمة الطبية الكاملة الإجراء جراحة يف القلب 

باالإ�ضافة اإىل املتابعة ال�ضحية يف امل�ضفى بعد العملية تكلف 2,400 دوالرين. ويدفع املر�ضى 

�لذين يرغبون باحل�شول على غرف خا�شة وعندهم �لو�شائل لتحمل تكاليفها مبلغ )3,100( 

 )1,400( فيدفعون  املحدودة  املوارد  ذوي  من  املر�ضى  اأما  دوالرات،   )4,300( اإىل  دوالرات 

دولر�ً، ويتحمل �مل�شفى �لكلفة �ملتبقية. وهناك �شندوق �شحي يدفع تكاليف معاجلة �ملر�شى، 

�لذين ل ميلكون ماًل على �لإطلق. ول يجري رف�س �أحد �أو حجب �مل�شاعدة عن �أي �شخ�س.

يقول يل �لدكتور �شيتي: �إن )8( باملئة فقط من النا�ص على كوكب االأر�ص يح�ضلون على 

فر�س �إجر�ء عملية جر�حية يف �لقلب. و�إن مهمته هي �أن يزيد من ذلك �لرقم.. وم�شفاه 

اإجراء  ذلك احلني  اأنهى يف  قد  امل�ضفى  كان   2005 عام  وبحلول  فقط  �ضنوات  �ضت  عمره 

)11,228( عملية قلب مفتوح. وتقوم �ضركة بايوكون بتزويد امل�ضفى باأدوية نوعية ب�ضعر 

منخف�س جد�ً. وقالت يل كري�ن معظمد�ر �شو: »�إننا جنني �أرباحاً فيهم. و�لربح ل �أهمية 

له على �أ�شا�س �لوحدة. فنحن جنني �لربح على �أ�شا�س �حلجم. ويعمل �لدكتور �شيتي على 

تو�ضيع �ضبكته عرب و�ضالت االأقمار ال�ضناعية اإىل كواالملبور، وموري�ضيو�ص وكلية للطب يف 

اأملانية، وهو ينوي اإقامة مراكز يف باك�ضتان و بنغالدي�ص و تنزانية و اليمن و وزامبية. وقد 

اأطلق يف الهند »�ضيارة العناية القلبية«، وهي عبارة عن وحدة متحركة لتخطيط �ضدى القلب 

مع جهاز دوپلر ملون، و�أجهزة حا�شوب حممولة، وجهاز ثابت للم�شي يتم �لتحكم به بو�شاطة 

�لكمبيوتر. وتعالج �لوحدة ما ي�شل �إىل خم�شمئة �شخ�س يومياً يف ولية كارناتاكا.
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�شكل �لدكتور �شيتي وكري�ن معظمد�ر فريقاً لإن�شاء )�آروغيا ر��شكا يوجانا( وهو �شندوق 

خم�ش�س لو�شع خطة �شمان �شحي بتكلفة منحف�شة جد�ً من �أجل جلب مر�فق �لرعاية 

ال�ضحية اإىل املعدمني يف املناطق الريفية. وبلجوئه اإىل اال�ضتعانة باال�ضتطباب عن بعد وفن 

ت�ضخي�ص االأمرا�ص عن بعد، واالأدوية النوعية من اإنتاج �ضركة بايوكون وغريها من ال�ضركات 

بن�ضبة )30( باملئة �أقل من �شعر �ل�شوق، فاإن �شندوق )�آروغيا ر�ك�شا( ي�شتهدف م�شاعدة 

اأفقر الفقراء. وتعد التوعية بالنظافة وا�ضتخدام املياه وتطبيق القواعد ال�ضحية ال�ضليمة 

جزءاً متكاماًل من الربنامج. ويدفع النا�ص اأق�ضاطاً - 120 روپية، �أقل من )12( دوالراً �ضنوياً 

بالن�شبة لعائلة ت�شم �أربعة �أفر�د. وتذهب �لأق�شاط �لتي يقدمونها يف جزء منها لتغطية 

تكاليف بناء عيادة، �لتي ت�شكل نقطة �لت�شال �لأولية؛ وت�شم �شيدلية، وغرفة ��شت�شارة، 

وخمترب�ً لت�شخي�س �لأمر��س، ومكتباً �إد�رياً. وهذ� لي�س م�شروعاً خريياً. ف�شندوق »�آروغيا 

مٌم على �أن يكون قادر�ً على تغطية نفقاته دومنا حاجة �إىل م�شاعدة،  ر�ك�شا يوجانا« م�شِ

وعلى اأن يكون قاباًل للتكرار.

�لهند �لأخرى، �لهند بلد �لفقر و�ملر�س، بلد �أحط ��شتغلل لل�شعيف من قبل �لقوي، 

غالباً ما تكون يف �أكرث �لأوقات حمجوبة متاماً عن �شا�شات �لتلفزة، وخارج وعي �لنا�س بفعل 

�لبهجة �لعارمة، �لتي تثريها �لنه�شة �ل�شريعة للبلد. �إنه �لتفاين �لهائل لأفر�د �أمثال 

�لدكتور ديڤي �شيتي ذ�ك، �لذي يوحي بالأمل باأن �لهند �شوف تقتن�س �لفر�شة، �لتي متثلها 

كل واحدة من م�ضكالتها امل�ضتع�ضية يف ما يبدو، واأن تردم الهوة ما بني ذلك اجلزء من 

البالد الذي يزدهر واجلزء االأكرب املهمل واملن�ضي.





النفوذ

يف 15 اأيار)مايو( 1998، توجه رئي�س وزر�ء �لهند �ملنتخب حديثاً، �آتال بيهاري ڤاجپايي 

زعيم حزب جاناتا )BJP(، جو�ً بالطائرة �إىل منطقة پوكهر�ن يف �شحر�ء ر�ج�شتان؛ لنرث 

الورود على املوقع الذي كان قد �ضهد قبل اأيام اإجراء جتربة ناجحة ل�ضل�ضلة من التفجريات 

النووية. وكانت املو�ضيقا ت�ضدح يف كل اأرجاء البالد. وكان النا�ص يف الهند، والهنود يف اأنحاء 

�لعامل يوزعون �حللوى جماناً ويربتون  بع�شهم ظهور بع�س وقد غمرهم �شعور من �لغبطة 

و�لإثارة �أ�شابهم بالدو�ر حتماً كونهم قد �أثبتو� �أن مبقدور �لهند مبفردها، ويف حتٍد للعامل، �أن 

تقتحم �لنادي �لنووي �ملقت�شر على �لنخبة من دول معينة. �إنني �أذكر �لذهول �لذي �أ�شابني 

حينما اجتاحت م�ضاعر الفرح واالبتهاج التي اأعقبت ما جرى يف بوكهران، اأفراد عائلتي، 

�أتباع �لطائفة �ليانية �ملخل�شة ملبد�أ �للعنف. وكان هناك حديث حتى عن �أخذ تر�ب من 

موقع �لتفجري، �أما وقد بات �لآن موقعاً مقد�شاً بفعل �لتفجر �لر�ئع للكربياء �لوطنية، وجعل 

رجال �لدين �لهندو�س يوزعونه يف �أنحاء �لبلد. ومت �إلغاء هذه �لفكرة حل�شن �حلظ عندما 

�أ�شار �أحدهم �إىل �أن �ملادة كانت م�شعة ب�شكل خطري. و�شكل �لقيام بتجربة نووية �أخرى �أطلق 

عليها ��شم »پوكهر�ن -II«، اأوائل التجارب النووية التي اأجرتها الهند منذ عام 1974، وحذت 

 )1(
حذوها باك�شتان على �لفور، فبد�أ �شباق جديد للأ�شلحة �لنووية يف جنوب قارة �آ�شية.

ويف تربيره للتجارب النووية التي اأجريت عام 1998، قال وزير ال�ضوؤون اخلارجية ال�ضابق 

جا�شو�نت �شينغ يف ملحظة �شاخرة �شهرية: �إن �لهند هي جو�ر خطري. فقد كانت �لهند 

ومنذ عام 1998، تقوم و�إىل جانب باك�شتان، �خل�شم �لرئي�س، بتعزيز قدر�تها �لع�شكرية 

وتعمل على تطوير نظام قاذفات �شو�ريخ ذ�ت مدى �أبعد وقادرة على حمل قنابل نووية.
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الهند هي واحدة من اأكرب م�ضرتي االأ�ضلحة يف العامل. ويف احلقيقة فاإنه وا�ضتناداً اإىل 

»معهد ا�ضتوكهومل لبحوث ال�ضالم الدولية« )SIPRI( فقد حلت �لهند يف �ملرتبة �لثانية، ولكن 

بعد ال�ضني من حيث قيمة جمموع االأ�ضلحة التي تلقتها ما بني  )2001( و)2005(: )9.2( مليار 

. وو�شع تقرير �شدر عن ق�شم �لبحوث يف جمل�س 
)2(

دوالر مقابل )13.3( مليارات دوالر لل�ضني

النواب االأمريكي يف اخلريف املا�ضي وموجه الأع�ضاء الكونغر�ص، الهند يف املرتبة االأوىل بني 

م�ضرتي االأ�ضلحة التقليديني من دول العامل النامي. وقد جعل مبلغ )5.4( مليارات دوالر الذي 

اأنفقته الهند على �ضراء االأ�ضلحة مبلغ الـ )3.4( مليارتا دوالر، الذي اأنفقته ال�ضعودية واحتلت 

به �ملرتبة �لثانية يف قائمة م�شرتي �لأ�شلحة يبدو �شئيًل، وكذلك جمرد مبلغ )2.8( ملياري 

 
.
)3(

دوالر الذي اأنفقته ال�ضني

جو�ر خطري

تعد منطقة جنوب �آ�شية منطقة غري م�شتقرة للغاية - كل دولة تقريباً تقع حول �لهند 

تع�شف بها �لنز�عات �لد�خلية، �شو�ء كانت حرباً �أهلية متقطعة يف �شريلنكا، مترد�ً قوياً 

تقوده احلركة املاوية يف نيبال، الت�ضدد االإ�ضالمي املتنامي يف بنغالدي�ص املعزولة اقت�ضادياً، 

�أو يف باك�شتان. �أما منطقة غربي �آ�شية، �ملعروفة �أي�شاً بال�شرق �لأو�شط، فهي ت�شهد �أو�شاعاً 

�شعبة ب�شكل د�ئم بفعل نز�ع ينذر بعو�قب وخيمة. وهي �ملوطن �لأ�شا�شي للإرهاب �لإ�شلمي 

العاملي، وم�ضرح حلرب تدور رحاها حالياً، ويجري التعامل معها بغباء �ضديد.

اإن عالقة الهند مع باك�ضتان هي، اإىل حد بعيد، االأكرث اإثارة للنزاعات. وي�ضادف عام 

2007، �لذكرى �ل�شاد�شة لتق�شيم �لهند �لذي �أدى �إىل قيام دولة باك�شتان. وقد قتل ما بني 

مئتي �ألف ومليون �شخ�س يف نوبة غ�شب هائج �أثناء �أحد�ث �لتق�شيم عندما �شن �لهندو�س 

و�ل�شيخ،  هجمات عنيفة على �مل�شلمني، و�شن �مل�شلمون بدورهم هجمات عنيفة على �لهندو�س 

و�ل�شيخ، بينما كانت كل جماعة تفر �إىل �جلانب �ملعني لها من �حلدود �جلديدة. و�لتق�شيم هو 

جرح مفتوح يف نفو�ص رعايا كال البلدين ياأبى اأن يندمل. لقد كانت الهند وباك�ضتان اأ�ضريتني 

 وخا�شتا �أربع حروب وعدد�ً ل يح�شى 
)4(

لدورة ال نهاية لها من النزاعات منذ عام 1947.

من �ملناو�شات �حلدودية. و�قرتبت �لدولتان موؤخر�ً وعلى نحو خطري من �لدخول يف حرب 

�شاملة، مبا فيها من جمازفة بحدوث قتال با�شتخد�م �لأ�شلحة �لنووية وذلك يف عام 2002. 
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�إن �لد�فع لن�شوب هذه �حلروب هو د�ئماً تقريباً ق�شية ك�شمري، �لتي مل يتم �إيجاد حل لها؛ وهو 

�إقليم يقع يف جبال �لهيماليا، وتطالب به كل من �لدولتني، ويق�شمه خط �ملر�قبة �لدويل �لذي 

حددته �لأمم �ملتحدة. ويظل �لو�شع بني �لهند وباك�شتان ي�شكل �أهم نقاط �لتما�س �ملحتملة 

الندالع حرب نووية.

وتقيم �لهند رو�بط منذ مئات �ل�شنني مع دول و�شط وغربي �آ�شية، ل �شيما �أفغان�شتان 

و�إير�ن. وقد كانت من �لدول �ملانحة �لرئي�شة لأفغان�شتان بعد �لإطاحة بحكم طالبان، 

الهنود بعقود عمليات  العمال  �ضكل قمح. ويرتبط  الغذائية يف  بامل�ضاعدات  وهي تزودها 

اإعادة البناء يف اأفغان�ضتان، حيث اأر�ضلت الهند فرقة ع�ضكرية �ضغرية من القوات اخلا�ضة 

حلمايتهم من �أي هجمات ت�شنها حركة طالبان. وتلقى �لأفلم و�ملو�شيقا �لهندية �شعبية 

كبرية يف �أفغان�شتان يف �أي مكان مل يقم فيه �أي نا�شط من �أع�شاء حركة طالبان مبنعهم 

ثانية من �ل�شتمتاع مبا يدخل �ل�شرور �إىل نفو�شهم. وتقيم �لهند علقات جيدة مع �إير�ن، 

وهي ت�شعى �إىل �إن�شاء خط �أنابيب لنقل �لغاز �لطبيعي �لإير�ين �إىل �لأر��شي �لهندية.

ويعمل اأكرث من )4( ماليني من الرعايا الهنود يف منطقة اخلليج العربي، والعديد من 

هوؤلء �لعمال ميكن عدهم �أكرث من عمال ي�شتغلون بعقود خدمة �شكلية ويتمتعون بحقوق 

قليلة، ولي�ضت هناك من �ضمانات بالن�ضبة للحدود الدنيا من االأجور اأو الفوائد التي يح�ضلون 

عليها. وهم غالباً ما يتعر�شون ل�شوء �ملعاملة، �لأمر �لذي ي�شكل م�شدر توتر يف �لعلقات 

بني �لهند ودول �خلليج، ولكنَّ �لقليلني منهم ميلكون خيار�ت �أف�شل. وير�شل �لعمال �لهنود 

اأجور. ويعد هذا م�ضدراً مهماً  الهند يف �ضكل  اإىل  )5( مليارات دوالر كل عام من هناك 

للقطع �لأجنبي بالن�شبة للحكومة �لهندية، ويجلب �لكثري من �لأمو�ل �لتي حتتاجها �لعائلت 

و�ملجتمعات �ملحلية، �لتي ينتمي �إليها �لعمال �ملغرتبون من �لهنود. كما يوؤثر وجودهم يف 

اخلليج يف النظرة االإ�ضرتاتيجية للهند اإىل هذه املنطقة الغنية بالنفط.

االن�ضمام اإىل النادي النووي

��شتغرق �لإعد�د للتجارب �لنووية �لتي �أجرتها �لهند �لع�شر�ت من �ل�شنني، �إل �أن �حلكومة 

الهندية التي مل توقع اأبداً على معاهدة عدم انت�ضار االأ�ضلحة النووية )NPT( جلاأت اإىل تعليق 

جتاربها ب�شبب فر�س رقابة دقيقة من جانب �لأمريكيني؛ فقد كانت �لتجارب �لتي �شهدتها منطقة 
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بوكهر�ن خطوة جريئة ومتمردة. وكما �أو�شح م�شت�شار �لأمن �لقومي �لهندي يف ذ�ك �لوقت 

بر�جي�س مي�شر� بجفاء: »�إما يغري �ملرء �ل�شيا�شة لتلئم �ملحيط، �أو يغري �ملحيط ليلئم �ل�شيا�شة. 

لقد �ضاعدتنا التجارب النووية على تغيري املحيط.« وقد حققت ذلك بالفعل. وكان هذا التحرك 

.
)5(

�لذي جاء مفاجاأة للوليات �ملتحدة قد �أغ�شب �لرئي�س �لأمريكي �آنذ�ك بيل كلينتون

ومع �إجر�ء �لتجارب، مل ت�شد �لهند �نتباه �لعامل فقط، و�إمنا ك�شبت �حرت�مه. وكانت 

الهند قد اأبدت غ�ضبها منذ زمن طويل »اإزاء التمييز العن�ضري النووي« كما كانت ت�ضميه، 

�لذي �أبقى على و�شائل �لتكنولوجيا �لنووية بعيد�ً عن متناول �جلميع با�شتثناء �لقلة من 

الدول املتطورة القوية. كانت ال�ضني قوة نووية. فت�ضاءلت الهند ملاذا ال ي�ضمح لها باحل�ضول 

على هذه �مليزة نف�شها؟ وبتحديها للقوى �لنووية �ملوجودة و�إطلق �لختبار �لناجح للأجهزة 

النووية، وجهت الهند �ضربة ل�ضالح ا�ضتقاللية حتركها االإ�ضرتاتيجي، ول�ضالح جميع الدول 

�لنامية �لتي كانت قد منعت من دخول �لنادي �لنووي.

اأثار اأع�ضاب الواليات املتحدة. فمن وجهة نظر اأمريكية،  وقد كان هذا بال�ضبط ما 

مثلت �لتجارب �لنووية �لتي �أجرتها �لهند ��شتهز�ًء بالنظام �لنووي �لدويل، و�شربت عر�س 

�حلائط ب�شيا�شة �لوليات �ملتحدة �لثابتة و�ملتعلقة مبنع �نت�شار �لأ�شلحة �لنووية. ومع �شعورها 

بقلق عميق اإزاء احتمال اأن توؤدي التجارب النووية الهندية والتجارب التي �ضرعان ما بادرت 

باك�شتان �إىل �إجر�ئها لحقاً، �إىل بدء �شباق للأ�شلحة �لنووية يف �شبه �لقارة �لآ�شيوية، عد� 

عن ذكر قيامها بت�ضجيع عدد كبري من الدول الراغبة باحل�ضول على االأ�ضلحة النووية 

ملحاكاة مثال �لهند، �شارعت �لوليات �ملتحدة �إىل معاقبة �لهند عن طريق فر�س عقوبات 

عليها. وقد كانت هذه �لعقوبات غري فاعلة �إىل حد كبري. ويف �أو�خر �لت�شعينيات، كانت 

�ضناعة تكنولوجيا املعلومات يف طور االزدهار، وكانت ال�ضركات االأمريكية بحاجة اإىل الهنود 

 ،
*
من �أ�شحاب �لأدمغة لدعم �لتو�شع �مل�شتمر يف م�شروعاتها و�لتعامل مع �أزمة Y2-k املرتقبة

وظل اقت�ضاد الهند معزواًل نوعاً ما عن العامل، االأمر الذي �ضكل حماية له من االأزمة املالية 

�لتي �شهدتها قارة �آ�شية يف عام 1997.

اأجهزة الكمبيوتر, التي كان يخ�سى حدوثها مع بدء الألفية الثالثة  اأزمة تداعي العمليات احل�سابية عرب   *
وا�ستخدام ال�سفرين للعام 2000. (املرتجمة)
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مل متنع �لتجارب �لنووية �لهندية �لرئي�س كلينتون من �ل�شعي �إىل �إقامة علقات �أوثق مع 

الهند. وكانت زيارته التاريخية اإىل الهند يف عام 2000، اأول زيارة يقوم بها رئي�ص اأمريكي منذ 

�ثنني وع�شرين عاماً. ولقى خطاب كلينتون �حلافل بامل�شاعر �لعاطفية �لذي �ألقاه �أمام جل�شة 

م�شرتكة خا�شة للربملان �لهندي يف )22( �آذ�ر)مار�س( عام 2000، ترحيباًَ كبري�ً من �أع�شاء 

الربملان الذين �ضفقوا له بحما�ص وقوفاً، وتدافعوا لتهنئة الرئي�ص �ضخ�ضياً فيما بعد. واأعلن 

رئي�س �لوزر�ء �أتال بيهاري ڤاجپايي: �أن �لوليات �ملتحدة و�لهند كانا »حليفني طبيعيني« مهيئاً 

اجلو العام حلقبة جديدة يف العالقات االأمريكية الهندية. واأبلغ الرئي�ص كلينتون احل�ضور من 

الهنود اأن اأمريكة »ترحب بقيادة الهند يف املنطقة ويف العامل«، وحث البلدين »على حتويل 

الروؤية امل�ضرتكة اإىل اإجنازات م�ضرتكة، حتى يكون باإمكان �ضركاء الروح اأن يكونوا �ضركاء 

 وبخطاب الرئي�ص كلينتون، انتهى ر�ضمياً عهد احلرب الباردة من اجلفاء بني 
)6(

يف الواقع«.

�لوليات �ملتحدة و�لهند؛ وهكذ� كانت �ل�شاحة مهياأة لقيام �شر�كة غري م�شبوقة بني �لبلدين.

�ضراكة اإ�ضرتاتيجية جديدة

توىل الرئي�ص جورج دبليو. بو�ص من�ضبه يف عام )2001(، وجاء �إىل �حلكم حامًل معه نظرة 

حمددة متاماً لأهمية �لهند يف تقدم �مل�شالح �لأمريكية على �ملدى �لطويل ويف �ملحافظة على 

النفوذ االأمريكي. وتعززت تلك النظرة بفعل هجمات 11 اأيلول 2001. ويف عامل كانت ال�ضني 

تربز فيه وب�شرعة، بو�شفها �لقوة �لعظمى �لآتية، وكانت �جلماعات �لإ�شلمية �لإرهابية 

ت�ضب جام غ�ضبها على اأمريكة وغريها من االأنظمة الدميقراطية، اجتهت اإدارة بو�ص اإىل 

اإن�ضاء �ضراكة قوية مع الهند باعتبارها �ضرورة اإ�ضرتاتيجية واقت�ضادية على ال�ضواء.

وبينما كانت اإدارة كلينتون قد �ضددت على �ضرورة عدم انت�ضار االأ�ضلحة النووية، وعلى 

و�ضع حد للتجارب النووية، و�ضجعت كاًل من الهند والواليات املتحدة على االن�ضمام اإىل 

معاهدة حظر التجارب ال�ضاملة )CTBT(، قد كانت لدى �إد�رة بو�س فكرة خمتلفة عن 

الدور الذي يجب اأن تلعبه االأ�ضلحة النووية يف ح�ضابات االأمن االأمريكي. ويف عام 1999، 

�شوَّت جمل�س �ل�شيوخ �لذي ت�شيطر عليه �أكرثية من نو�ب �حلزب �جلمهوري بعدم �لت�شديق 

على معاهدة حظر �لتجارب �ل�شاملة. وقاد �مل�شعى �آنذ�ك �لرئي�س �ملحافظ للجنة �لعلقات 
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�خلارجية يف جمل�س �ل�شيوخ جي�شي هيلمز وزعيم �لأغلبية يف �ملجل�س ترينت لوت. وكان 

الرئي�ص جورج دبليو.بو�ص، واأثناء ال�ضهور التي �ضبقت االنتخابات الرئا�ضية، يف عام 2000، 

قد �أكد مر�ر�ً �أي�شاً معار�شته ملعاهدة حظر �لتجارب �ل�شاملة. و�شكل ف�شل جمل�س �ل�شيوخ 

يف امل�ضادقة على املعاهدة �ضربة للرئي�ص كلينتون الذي كان �ضديد احلما�ص يف طرح احلجج 

و�ملربر�ت، �لتي توجب �مل�شادقة عليها؛ كما د�فع عن ق�شية عدم �نت�شار �لأ�شلحة �لنووية 

ونزع ال�ضالح.

وعقب اإجراء انتخابات �ضهدت مناف�ضات حادة، قامت اإدارة بو�ص اجلديدة بعر�ص روؤيتها 

اجلديدة الأمريكة يف العامل عرب اإعالن »اإ�ضرتاتيجية االأمن القومي للواليات املتحدة االأمريكية«. 

وهي وثيقة رائعة يف طموحها للحفاظ على و�ضع القوة العظمى الوحيدة للواليات املتحدة، 

ولإعد�د �لرتتيبات �خلا�شة بالدور �جلديد، �لذي �شتلعبه �لهند يف �إطار هذ� �مل�شعى:

علقاتها  يف  حتول  �إجر�ء  عاتقها  على  �ملتحدة  �لوليات  �أخذت  »لقد 

�لثنائية مع �لهند، ي�شتند �إىل قناعة باأن م�شالح �لوليات �ملتحدة تتطلب 

وجود عالقة قوية مع الهند. اإننا النظامان الدميقراطيان االأكرب، امللتزمان 

باحلرية �ل�شيا�شية �مل�شانة بحكم نيابي. �إن �لهند تتحرك باجتاه حتقيق حرية 

اقت�ضادية اأكرب اأي�ضاً. ولدينا م�ضلحة م�ضرتكة يف التدفق احلر للتجارة، وهذا 

ي�ضمل �ضري عملياتها عرب املمرات البحرية احليوية للمحيط الهندي.

�أخري�ً، نحن لدينا م�شلحة م�شرتكة يف مكافحة �لإرهاب ويف �إيجاد قارة 

�آ�شيوية م�شتقرة �إ�شرت�تيجياً.

وت�شري كل من عبارة »�ملمر�ت �لبحرية �حليوية للمحيط �لهندي« و»قارة �آ�شيوية م�شتقرة 

اإ�ضرتاتيجياً«، ت�ضريان بو�ضوح واإن مل يكن ب�ضورة مبا�ضرة، اإىل القوة املتنامية لل�ضني، 

وكذلك �إىل �لإرهابيني �لذين ينطلقون يف عملياتهم من باك�شتان و�أفغان�شتان.

�إن �لعلقة �جلديدة �لتي تت�شورها �إد�رة بو�س هي بالكاد علقة بني ندين. وثمة فو�رق 

كبرية يف امل�ضتوى لناحية القدرة الع�ضكرية والقوة االقت�ضادية بني الهند والواليات املتحدة. 

فالوليات �ملتحدة هي �أ�شخم دولة ع�شكرية على كوكب �لأر�س، حيث �إنها تقوم باإنفاق 
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ن�شف �لإنفاق �لع�شكري للعامل باأ�شره. ول ميكن لأية دولة �أخرى غريها �أن تظهر مقدرتها 

يف اأي مكان يف العامل، ويف مواقع متعددة دفعة واحدة ويف الوقت نف�ضه. وقد رحبت الواليات 

املتحدة بعقد �ضراكة اإ�ضرتاتيجية مع دولة تقع على مقربة من ممرات النقل البحري يف 

املحيط الهندي �ضمن م�ضافة ت�ضمح بالتزود بالوقود ثانية من اخلليج العربي، لي�ص بعيداً 

عن �أفغان�شتان وعن نفط �آ�شية �لو�شطى وعند حدود �ل�شني.

وعقب �لرتدد يف �تخاذ قر�ر ب�شاأن رفع �لعقوبات، وعلى �لرغم من تلقي ر�شالة تو�شي 

باتخاذ تلك اخلطوة فح�ضب، كان قد وجهها ال�ضيناتور جوزيف بايدن رئي�ص جلنة العالقات 

�خلارجية �لتابعة ملجل�س �ل�شيوخ �لأمريكي، قامت �إد�رة بو�س �جلديدة �أخري�ً برفع �لعقوبات 

التي فر�ضتها اإدارة كلينتون على الهند وباك�ضتان. ولكنها فعلت هذا نتيجًة جلهد م�ضرتك 

بني اجلانبني عقب هجمات التا�ضع من اأيلول. وطرح فريق بو�ص نقا�ضا واقعياً يعرتف بالو�ضع 

�لقائم بالفعل للهند بامتلكها للقنبلة، ويتعهد »باأن يبد�أ بالنظر �إىل �لهند بو�شفها قوة 

عاملية متنامية لدينا م�ضالح اإ�ضرتاتيجية م�ضرتكة معها«. وكذلك تعهدت االإدارة اجلديدة 

باإيرام اتفاقية »�ضراكة قوية مع الهند من اأجل و�ضع ت�ضور مل�ضتقبل ناجح ناب�ص باحلياة«.

 وقد �ختارت �لهند، من جانبها، �أن تربط طموحها باملوؤ�ش�شة �لأمريكية �ملاحقة، فجمعت 

كل ماميكنها اأن جتمعه من مزايا االأ�ضلحة التكتيكية والتكنولوجية من التحالف مع الدولة 

�لكربى، وباتت �شر�كتها مع �لوليات �ملتحدة على �لفور، تاأكيد�ً ملكانتها �لآخذة يف �لرتقاء، 

وو�ضيلة لت�ضريع حتقيق طموحاتها يف اأن ت�ضبح قوة عظمى.

 واأ�ضبحت العالقات ما بني حكومة الهند واالإدارة اجلمهورية اجلديدة ودية ب�ضورة 

 Bush, bhai bhai« علنية جداً، وجلاأ الهنود اإىل االإ�ضارة اإىل التقارب بني الطرفني بالقول

BJP« وتعني »حزب جاناتا وبو�س �أعز �لأ�شحاب )وحرفياً »قريبان كالأخوة«(. كان �لإ�شلح 

االقت�ضادي قد بداأ ين�ضط، وكانت ال�ضركات االأمريكية تعمل على تو�ضيع م�ضروعاتها التجارية 

يف �لهند. ومت �إجر�ء مناور�ت ع�شكرية م�شرتكة بني �لبلدين. وجنحت �إد�رة بو�س حتى يف 

املتحدة من معاهدة عدم  الواليات  لفظياً الن�ضحاب  الهندية تقدم دعماً  جعل احلكومة 

�نت�شار �ل�شو�ريخ �لبالي�شتيكية )ABM(، تراجعت عنه الهند ب�ضرعة،  دون اأن يكون لذلك 

. كان كل �شيء �آخذ�ً يف �لزدهار يف �لعلقات �لأمريكية �لهندية.
)7(

اأي تاأثري



كوكب الهند360

الهند تتاألق

�لتي  �لنتخابات  عندما هزم حزب جاناتا يف  �ملتحدة متاماً  �لوليات  وهكذ� فوجئت 

جرى تنظيمها يف الهند عام 2004. ومت ��شتبد�ل �لقوميني �لهندو�س بتحالف ي�شم ثلثة 

ع�شر حزباً يقوده حزب �ملوؤمتر، �حلزب �لتاريخي �ملتنفذ يف �لبلد. وباإطلق ��شم �حللف 

�لتقدمي �ملوحد عليه، ح�شل �لتحالف على دعم �لأحز�ب �ل�شيوعية يف �لهند، مع �أنها مل 

تن�شم �إىل �حلكومة ب�شكل ر�شمي. و�أبدت �ملوؤ�ش�شات �لتجارية �لهندية و�لأمريكية خ�شيتها 

من اأن يرتاجع التحالف الي�ضاري عن قرار االنفتاح االقت�ضادي يف البالد، واأن يحمل على 

�شر�كتها �لنا�شئة مع �لوليات �ملتحدة، بحيث يوؤثر يف �لرغبة يف ��شتمر�رها. و�نهارت �شوق 

�لأور�ق �ملالية يف بومباي لدى �شماع �لأنباء وخ�شرت �أكرث من 564 نقطة.

اأدار حملة انتخابية ممتازة، ورددت اللوحات االإعالنية �ضعاره  وكان حزب جاناتا قد 

»�لهند تتاألق« على �شور لطرق �شريعة جديدة ومريحة. و�أثنت �شخ�شيات �لنخبة �لهندية 

�ملثقفة على �لتقدم �لذي كانت حتققه �لبلد، بف�شل حزب جاناتا. وكان �حلليف �لبارز 

للحزب ت�شاندر� باهو نايدو، �لوزير �لأول لولية �ندر� بر�دي�س، د�ئم �لتودد �إىل �شركات 

�مل�شروعات �ل�شتثمارية �لأمريكية. وكان قد حول عا�شمة وليته، مدينة حيدر �آباد �إىل مركز 

للتكنولوجيا �ملتقدمة يزخر مبر�كز جتارية م�شاءة باأعد�د كبرية من م�شابيح �لنيون، وبع�س 

الطرقات اجلديدة االأ�ضطورية. وقد �ضاألني دبلوما�ضي كبري يعمل يف �ضفارة الواليات املتحدة 

يف نيودلهي بلهجة متحم�شة: هل ذهبت �إىل حيدر �آباد؟ �إنها ت�شبه غورغاون، �ل�شاحية 

�حلديثة �ملزدهرة ملدينة دلهي، دون �لأبقار. �إنها �لوجه �لآخر للهند«، وعندما �شاألته عما �إذ� 

كانت هناك �أي جانب �شلبي حلكاية �لتطور �ل�شريع للهند، �أجاب على �لفور: »ول و�حد«.

ول�ضوء حظ حزب جاناتا، فاإن عدداً كبرياً من الهنود ممن يعي�ضون اأو�ضاعاً معي�ضية اأقل 

رخاء، �لذين مل ي�شتخدمو� �لطرق �ل�شريعة �جلديدة، �أو ي�شرتو� �ملنتجات �لرب�قة �جلديدة، 

�أو ي�شتثمرو� يف �شوق �لأور�ق �ملالية، و�لذين كانت �حلياة فيما يخ�شهم تغدو �أ�شعب بدًل 

من اأن ت�ضبح اأ�ضهل، هوؤالء مل ي�ضاركونه هذه النظرة الوردية املتفائلة. اإ�ضافة اإىل ذلك 

فاإن حزب جاناتا امللتزم بفل�ضفة �ضيا�ضية تدعى »هندوتڤا«، كان قد اأ�ضرف على �ضل�ضلة من 



361 النفوذ

املواجهات الدموية بني الهندو�ص وامل�ضلمني، عندما حاول احلزب حتويل الهند من دولة 

علمانية متعددة الديانات اإىل دولة هندو�ضية.

ومما اأثار ارتياح ال�ضركات التجارية اأن تغيري احلكومات مل يت�ضبب فيما كان يخ�ضى اأن 

يح�ضل من توقف مل�ضرية الهند، نحو حتقيق حترر اقت�ضادي اأو�ضع. وكان هناك راأي �ضمعته 

عرّب عنه رجال �أعمال هنود يف ذلك �لوقت، وهو ح�شبما طرحه �أحد �ملديرين �لتنفيذيني 

�لكبار، كالآتي: »لقد قطعت �لعملية �شوطاً بعيد�ً جد�ً، حتى يتم �لرت�جع عنها. وهي متتلك 

زخمها �خلا�س �لآن، ولي�شت هنا من عودة �إىل �لور�ء«. ومل يغفل �لتحالف �حلكومي �جلديد 

اأي مو�ضوع يف عملية الدفع باجتاه اإقامة عالقات اأوثق مع الواليات املتحدة. وقام بتعيني 

فريق مقره نيودلهي، ما يز�ل �لهنود ي�شريون �إليه بو�شفه »فريق �لأحلم«، ي�شم عدد�ً من 

�لقت�شاديني �لذين ي�شجعون �لتوجه نحو �لأ�شو�ق �حلرة، مبن فيهم رئي�س �لوزر�ء مامنوهان 

�ضينغ، الذي ب�ضفته وزيراً للدفاع، كان قد تنباأ �ضابقاً باالنفتاح االقت�ضادي ال�ضريع للهند قبل 

ثالثة ع�ضر عاماً. كان �ضينغ �ضريعاً يف التعهد بااللتزام امل�ضتمر لبالده بتحرير اقت�ضادها، 

ن�ضر  على  بامل�ضاعدة  ورغبتها  االإرهاب،  �ضد  حربها  يف  املتحدة  الواليات  مع  وت�ضامنها 

�لدميقر�طية. فعادت قيمة �أ�شهم �شوق �لأور�ق �ملالية يف بومباي �إىل �لرتفاع ثانية.

اتفاقية نووية من اأجل الهند

لقد تغريت املواقف الهندية جتاه الواليات املتحدة ب�ضكل جذري منذ اأن كنت اأعي�ص يف 

�لهند يف منت�شف �لثمانينيات. كان هناك عدد مذهل من �لهنود، مبن فيهم �أ�شاتذة جامعات 

وم�شوؤولون حكوميون، يعتقدون �آنذ�ك �أن زوجي �لأول �لذي كان �شاباً وقتها، وهو فنان من مدينة 

�شان فر�ن�شي�شكو، كان عميًل للمخابر�ت �ملركزية �لأمريكية. ومل يكن باإمكانهم �أن ي�شدقو� �أن 

زمالته يف »موؤ�ض�ضة فولربايت« كانت تخدم هدفاً غري هدف التغطية على اأعمال التج�ض�ص. وقد 

حتول هذا ال�ضك العميق اإىل قبول عملي وواقعي، اإن مل يكن حما�ضياً، للواليات املتحدة.

وينظر قادة الهند اإىل ال�ضراكة القوية مع الواليات املتحدة باعتبارها مفيدة اإ�ضرتاتيجياً 

و�شرورية �قت�شادياً. وكانو� يعملون بن�شاط لك�شب ود �ل�شركات �ل�شتثمارية �لأمريكية، 

وي�شتعجلون �ل�شماح لل�شركات �لهندية بدخول �أ�شو�ق �لوليات �ملتحدة، وي�شغطون من 
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اأجل ت�ضهيل عمليات نقل التكنولوجيا املتقدمة، ومن �ضمنها ما ت�ضمى بو�ضائل التكنولوجيا 

ال�ضركات  ا�ضتخدامها الأمور ع�ضكرية. وقد تكيف قادة  املزدوجة اال�ضتخدام مع احتمال 

التجارية الهندية، الذين كانوا يخ�ضون �ضابقاً التناف�ص مع ال�ضركات االأمريكية العمالقة 

وغريها من �ل�شركات �لعاملية �لعملقة �لنا�شطة يف �مليد�ن �لتجاري، تكيفو� متاماً مع 

�ملحيط �لدويل، وما ي�شهده من مناف�شات. وهم يقومون بالتو�شع يف �خلارج ب�شكل حمموم، 

وذلك ي�شمل �لوليات �ملتحدة، مع �متلكهم مبالغ كبرية من �لأمو�ل �لناجتة عن �لنمو 

�ل�شريع. وتنظر �ملوؤ�ش�شات �لتجارية �لهندية �إىل �حل�شول على و�شائل �لتكنولوجيا �حلديثة 

واحتمال اإقامة �ضراكة مع ال�ضركات االأمريكية حول اأحدث البحوث واال�ضتخدامات العلمية 

بو�ضفه فر�ضة مواتية كربى. وقد كانت هذه النظرة اإحدى القوى املحركة للجهد الذي تبذله 

�حلكومة ل�شمان عقد �تفاق للم�شاركة مع �لوليات �ملتحدة يف �لإفادة من و�شائل �لتكنولوجيا 

ذ�ت �ل�شتخد�م �ملزدوج، مبا فيها و�شائل �لتكنولوجيا �لنووية.

وعلى مدى ال�ضنوات العديدة ال�ضابقة تو�ضلت الهند والواليات املتحدة اإىل عقد �ضفقات، 

وتوقيع �تفاقيات وت�شكيل جمموعات عمل، وتقدمي تقارير تعزز �لرو�بط بينهما عرب جمموعة 

من القطاعات، وت�ضمل الدفاع  والزراعة والتكنولوجيا احليوية وتكنولوجيا النانو والطاقة 

و�لبيئة و �لتجارة و�ل�شتثمار. وقد تكللت هذه �لعلقة بعقد �تفاقية تعاون يف جمال ��شتخد�م 

�لطاقة �لنووية للأغر��س �ملدنية، �لتي مت �لتوقيع عليها من قبل رئي�س �لوزر�ء �شينغ و�لرئي�س 

بو�س عندما ز�ر �لهند يف �شهر �آذ�ر من �لعام �ملا�شي.

كان رد �لفعل على �لتفاقية يف كل من �لوليات �ملتحدة و�لهند خمتلطاً. فقد قال �لأمريكيون 

�لقلقون ب�شاأن �نت�شار �لأ�شلحة �لنووية: �إن �لتفاقية �لنووية مع �لهند هياأت �ل�شاحة ل�شباق 

ت�شلح عاملي جديد، وبعثت ر�شالة �إىل دول مثل �إير�ن كي تهرع، وتتحول �إىل دولة نووية باأ�شرع 

ما ميكنها: لقد فعلت �لهند ذلك، فانظر �إليها �لآن. ورمبا كان ع�شو �لكونغر�س �لأمريكي 

�إدو�رد ماركي �أكرث �لنا�س �شر��شة يف �نتقاده للتفاقية بقوله: �إنها كانت »لعبة �أحجار دومينو 

نووية تت�ضاقط يف وجه 187 دولة �أخرى، و�إنها مكنت �ل�شقور يف كل دولة �شيوعية من تو�شيع 

خطط �لأ�شلحة �لنووية، �لتي و�شعوها باعتبار �أنه لن يكون بالإمكان عزلهم بعد �لآن، نظر�ً 

و�ضكك جورج بركوفيت�ص 
 )8(

لكونهم غري موقعني على �تفاقية مت تقطيعها لتتحول �إىل ق�شا�شات
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وهو باحث يف »موؤ�ش�شة منحة كارنيغي لل�شلم �لدويل« وموؤلف كتاب: »�لقنبلة �لنووية للهند: 

 �ضكك يف املقدمات التي �ضاقتها اإدارة بو�ص 
)9(

تاأثريها يف انت�ضار االأ�ضلحة النووية يف العامل«.

يف عر�شها للمربر�ت، ومفادها: �أن من �أولويات �ل�شيا�شة �خلارجية �حلاجة �إىل �إقامة تو�زن 

مع ال�ضني، واأن تقوية العالقات االأمريكية الهندية هي و�ضيلة لتحقيق هذه الغاية، واأن كليهما 

. و�أيد �آخرون 
)10(

ي�ضتحقان التخل�ص من نظام يعتمد على قواعد عدم انت�ضار االأ�ضلحة النووية

االتفاقية من حيث املبداأ، وراأوا فيها فر�ضة ممكنة لتقوية العالقات بني الواليات املتحدة 

و�لهند، �إل �أنهم متنو� روؤية �ملزيد مما هو مطلوب من �لهنود لناحية �لإ�شر�ف على برناجمهم 

�لنووي �لع�شكري. وعلى �لرغم من حقيقة �أن �لتفاقية كان خمطط لها �أل يكون لها �أي تاأثري 

يف برنامج االأ�ضلحة النووية الذي و�ضعته الهند، فقد اأعلن �ضام نون ع�ضو الكونغر�ص ال�ضابق 

ع�ضو احلزب الدميقراطي عن والية جورجيا الذي يحظى باالحرتام اأنه لو كان ما زال يف 

. ورمبا �شدرت 
)11(

من�شبه، فاإنه كان �شيقوم بدر��شة �ل�شروط �لتي قد تكون ملحقة بالتفاقية

�أقوى �ملو�قف �ملعار�شة للتفاقية عن �أع�شاء جمل�س �ل�شيوخ عن �حلزب �جلمهوري و كايل و 

ان�ضاين و و�ضي�ضنز.

وقد جادلت �لإد�رة �لأمريكية باأن �لتفاقية قل�شت بالفعل من خطر �نت�شار �لأ�شلحة 

�لنووية عن طريق �إدخال �لهند �لتي هي حالياً خارج معاهدة عدم �نت�شار �لأ�شلحة �لنووية 

�أن �لتفاقية كانت �شرورية للهند من  �شمن حدود �لن�شباط و�لإ�شر�ف. و�أكدت �أي�شاً 

�أجل تطوير قدر�تها من �لطاقة �لنووية يف �ملجال �ملدين، �ملهمة لكل من عملية تلبية 

�حلاجات �ملتز�يدة للبلد من �لطاقة وخف�س تخفي�س �نبعاث �لغاز�ت من �لبيوت �لزر�عية 

البال�ضتيكية. ولقيت االتفاقية دعماً قوياً اأي�ضاً من اأع�ضاء الربملان عن حزب »بيت الهند«، 

�لذي ي�شيطر عليه �لدميقر�طيون. �أخري�ً باإمكان �لتفاقية �أن ت�شكل م�شدر�ً لرثوة كبرية 

بالن�ضبة لل�ضركات التجارية االأمريكية التي ا�ضتعدت جلني املليارات من الدوالرات يف هيئة 

عقود يحظر توقيعها مع �لهند مبوجب قر�ر �شادر عن نظام �حلكم �حلايل �ملعار�س لنت�شار 

االأ�ضلحة. وانتهى نقا�ص املال كما �ضرنى الحقاً، بكونه االأكرث اإقناعاً.

اأما على اجلانب الهندي فقد جاءت املعار�ضة ال�ضديدة لالتفاقية من علماء الذرة الهنود، 

�لذين كانو� يخ�شون �أنها حيلة ماكرة حلرمانهم من حتقيق فتح علمي و�شيك يف ��شتخد�م مادة 
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�لثوريوم �لتي ميكن �أن جتعل �لربنامج �لنووي للهند بغنى عن مادة �ليور�نيوم. فاليور�نيوم 

ي�شكل وقود�ً �أ�شا�شياً للمفاعلت �لنووية. و�لهند متتلك �لقليل منه ولكنها ت�شم �أحد �أكرب 

�حتياطات يف �لعامل من �لثوريوم. وقد كانت جتتهد يف �لعمل لتطوير و�شائل تكنولوجيا 

حملية لإد�رة مفاعلتها �لنووية با�شتخد�م مادة �لثوريوم. ويف )4( �آب )�أغ�شط�س( من 

العام املا�ضي ع�ضية ذكرى عيد ا�ضتقالل الهند، بعث اأربعة ع�ضر عاملاً من اأبرز علماء الذرة 

يف �لهند ر�شالة �إىل رئي�س �لوزر�ء �شينغ يحذرونه فيها من �ل�شروط �مللحقة بالتفاقية �لتي 

ميكن اأن ت�ضعف من مقدرة الهند امل�ضتقبلية على تطوير ومتابعة العمل بو�ضائل التكنولوجيا 

 ،كما اغتنمت االأحزاب ال�ضيا�ضية املعار�ضة، وال �ضيما حزب 
)12( 

النووية ملا فيه منفعة البالد«

جاناتا، الذي كان قد داأب على تبني مواقف موؤيدة ال�ضتخدام القوة الع�ضكرية يف التعامل 

مع الق�ضايا الدفاعية، اغتنمت الفر�ضة من اأجل انتقاد االتفاقية على اأ�ضا�ص اأن الهند كانت 

تقدم هبات كثرية جد�ً للأمريكيني.

�ل�شر�كة  يف  �لآتية  »�خلطو�ت  �أو   )NSSP( ي�ضمى  كان  ملا  ا�ضتكمااًل  االتفاقية  وجاءت 

االإ�ضرتاتيجية بني البلدين« املعلنة يف 18 متوز )يوليو( )2005( يف اأثناء زيارة رئي�ص الوزراء 

 )NSSP( �إىل و��شنطن دي.�شي. وقد تعهدت �لوليات �ملتحدة مبوجب  مامنوهان �شينغ 

�أن تت�شارك مع �لهند و�شائل تكنولوجية ح�شا�شة ومتقدمة يف �أنظمة �لدفاع �ل�شاروخي، 

و�لف�شاء �ملدين، و�لتكنولوجيا �ملتطورة، و�ملجال �ملدين �لنووي. ومت �لتو�شل �إىل �لتفاقية 

�لنووية، �لتي وقعت يف �لعام �ملا�شي يف �أعقاب �إكمال جتهيز هذه �لقطاعات �لأربعة. وتتمثل 

�لفكرة �لأ�شا�شية »للخطو�ت �لآتية يف �ل�شر�كة �لإ�شرت�تيجية«، يف ��شتخد�م �لهند �شريكاً يف 

البحوث والتطوير يف ميدان الدفاع االإ�ضرتاتيجي. و�ضتقوم الهند باإعارة اأ�ضحاب االأدمغة 

الذكية، الذين اأثبتوا كفاية عالية يف املجاالت العلمية والتقنية املعقدة بهدف تطوير و�ضائل 

تكنولوجيا مهمة للحفاظ على �ل�شيطرة �لإ�شرت�تيجية للوليات �ملتحدة؛ و�شتحظى يف هذ� 

�ل�شياق، بحق �لو�شول، و�إتقان �لتعامل، مع هذه �لو�شائل.

وكانت وزيرة اخلارجية االأمريكية كوندوليزا راي�ص قد �ضرحت عندما زارت الهند يف 

عام )2005( : »�إن �شيا�شة �لوليات �ملتحدة تق�شي مب�شاعدة �لهند على �أن ت�شبح دولة كربى 

رئي�شية يف �لعامل يف �لقرن �حلادي و�لع�شرين« وطبعاً �لدولة �لعاملية �لكربى لي�شت مثل 
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�لدولة �لعظمى. ومن �لو��شح �أن �إد�رة بو�س ُتعد �لهند لأخذ و�شع دولة عاملية كربى حتى 

تقوم مب�شاعدة �لوليات �ملتحدة، وعلى نحو �أف�شل، يف �حلفاظ على و�شعها ب�شفتها �لدولة 

العظمى يف العامل.

وكانت اإحدى احلجج الرئي�ضة التي ت�ضوقها اإدارة بو�ص من اأجل املوافقة على االتفاقية 

�لنووية: �أن �لهند �شوف تكون قادرة على تقدمي طلبات من �أجل �حل�شول على مفاعلت 

نووية جديدة، مما يعطي دفعة كبرية لتن�ضيط التجارة االأمريكية، وللحملة التي تقودها 

االإدارة من اأجل اإعادة تاأهيل الطاقة النووية يف الواليات املتحدة. اإال اأن كل م�ضوؤول هندي 

كبري مبفرده تكلمت معه يف نيودلهي يف عام 2006، اأكد يل اأنه حاملا تعطي الواليات املتحدة 

مباركتها وموافقتها ب�ضاأن االتفاقية، وحت�ضر جمموعة املوؤ�ض�ضات املوردة للتجهيزات النووية 

�إىل هنا: »فاإننا �شوف ن�شرتي ما نحتاجه من رو�شية وفرن�شة. فهما �أرخ�س جد�ً وعندهم 

اخلربة«، وكان الرئي�ص الفرن�ضي جاك �ضرياك قد زار الهند قبل زيارة بو�ص اإليها بال�ضبط 

يف العام املا�ضي. واأكد �ضرياك للحكومة الهندية اأن فرن�ضة تقف اإىل جانبها مل�ضاعدتها على 

تطوير قدرتها �لنووية يف �ملجال �ملدين، حاملا يعطي �لأمريكيون �ل�شوء �لأخ�شر. وذهب 

�لرئي�س �لرو�شي ڤلدميري بوتني خطوة �أبعد مبنح �لهند عقد�ً للوقود �لنووي على �لرغم من 

معار�ضة الواليات املتحدة.

والإثبات �ضحة موقفها، جادلت الواليات املتحدة باأن الهند كانت قوة نووية على قدر 

امل�ضوؤولية، ومل ت�ضارك اأبداً يف اأي ن�ضاطات تتعلق بن�ضر االأ�ضلحة النووية. وما من �ضك اأن 

الهند قد ت�ضرفت كقوة نووية م�ضوؤولة يف هذا ال�ضاأن على عك�ص باك�ضتان، حيث قام عامل 

�لذرة �لباك�شتاين �لكبري »A.Q.Khan« �ي.كيو. خان باإد�رة �شوبر ماركت حقيقي للقنابل 

النووية ل�ضالح الدول ال�ضيوعية. كما قام بتمرير اأ�ضرار اإىل ليبيا، واإيران، وكوريا ال�ضمالية 

قبل �أن يتم منعه على يد �لوليات �ملتحدة من حتقيق غاياته. ومع ذلك ويف �ليوم �لذي 

تال ت�ضويت جمل�ص النواب االأمريكي باملوافقة على االتفاقية النووية االأمريكية الهندية، 

ك�ضفت االإدارة االأمريكية اأنها �ضتقوم بفر�ص عقوبات على �ضركتني هنديتني ب�ضبب قيامهما 

بعمليات نقل �شو�ريخ �إىل �إير�ن. وقد جاء هذ� �لك�شف �ملثري للذهول، بينما كانت �إ�شر�ئيل 

تهاجم ومبباركة من �لوليات �ملتحدة، معاقل حزب �هلل -�مل�شلح من قبل �إير�ن- يف لبنان. 



كوكب الهند366

ووفقاً لتقرير �إخباري نقلته وكالة رويرتز، فاإن �لإد�رة �لأمريكية كانت على علم مب�شاألة نقل 

�ل�شو�ريخ عن طريق �شركتني هنديتني �إىل �إير�ن منذ �شهور، لكنها حجبت �ملعلومات ب�شاأنها 

واأرجاأت العمل بقانون العقوبات اإىل اأن وافق الكونغر�ص على االتفاقية النووية مع الهند. 

»ومن �لو��شح« كما لحظ �أحد �مل�شاعدين، »�أنهم كانو� بانتظار ت�شويت جمل�س �لنو�ب 

 وقد اأبرز هذا الت�ضرف االأهمية الق�ضوى التي اأولتها اإدارة بو�ص 
)13(

على االتفاقية النووية«.

للخروج بنتيجة موفقة بالن�ضبة لالتفاقية النووية مع الهند.

لقد جعلت �إد�رة بو�س من �شر�كتها مع �لهند مفتاحاً لتحقيق طموحاتها، مبا يف ذلك �إقامة 

نظام �لدفاع �ل�شاروخي وع�شكرة �لف�شاء )ما ي�شمى مب�شروع حرب �لنجوم( ودعم �لتفوق 

التكنولوجي الع�ضكري للواليات املتحدة بحيث يتجاوز اأي حتد حمتمل، واإعادة تاأهيل الطاقة 

النووية كجزء مركزي رئي�ص من �ضيا�ضة الطاقة االأمريكية، وفتح الباب اأمام تدفق املليارات 

من الدوالرات يف هيئة مبيعات اإىل الهند عن طريق �ضركات التعهدات الدفاعية االأمريكية. 

وكانت �لإد�رة متحم�شة ب�شكل خا�س، لإف�شاح �ملجال �أمام بيع �لطائر�ت �لنفاثة �ملقاتلة 

من طراز )F-18( اإىل الهند. وقامت االإدارة وعلى نحو ن�ضط، بالرتويج مل�ضالح ال�ضركات 

املتنفذة التي ترى يف الهند م�ضدراً لعمالة ماهرة جداً باأجور اأقل جداً مما �ضي�ضطرون اإىل 

دفعه اإىل اأ�ضخا�ص ميتلكون كفاية مماثلة يف الواليات املتحدة، كما يرون فيها �ضوقاً ذات 

اأبعاد �ضخمة مرتقبة. وعندما توىل بو�ص رئا�ضة الواليات املتحدة، �ضارعت احلكومة الهندية 

برئا�شة حزب جاناتا �إىل تقدمي دعمها �لكامل لنظام دفاع �شاروخي على منط ذ�ك �ملطروح 

يف فيلم »حرب �لنجوم«، جاعًل من �لهند �إحدى �لدول �لقلئل جد�ً يف �لعامل، �لتي تدعم 

برناجماً كان ل يز�ل عليه �أن يثبت �أن باإمكانه �أن ينجح،وكان �لكثريون يعدونه معقد�ً جد�ً 

وم�ضيعة للوقت واجلهد واملال.

ومنذ البداية، حتركت االإدارة ب�ضكل حمموم الإحداث حتول يف العالقة ما بني الهند 

والواليات املتحدة عرب و�ضع اإ�ضرتاتيجية يقررها اأ�ضحاب املنا�ضب العليا، ويعهد بتنفيذها 

�إىل من هم �أدنى منهم؛ كانت �لتفاقية �لنووية قد �شيغت يف �شرية بالغة على �أعلى �مل�شتويات 

ِعقو� و�أَحَجمو� يف بادئ �لأمر عن  يف �لإد�رة، ثم �أُعلنت �أمام �أع�شاء �لكونغر�س �لذين �شُ

املوافقة على اتفاقية تتطلب اإجراء تعديالت يف القانون االأمريكي ال�ضادر حول الق�ضية 
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�حل�شا�شة �ملتعلقة بعدم �نت�شار �لأ�شلحة �لنووية؛ وتعاملت �حلكومة �لهندية مع �لتفاقية 

باأ�شلوب مماثل تقريباً، كما ��شطدمت هي �أي�شاً مبعار�شة �شديدة من جانب جموع �لناخبني 

الذين فوجئوا باالأمر. ويف كال البلدين، يقوم اأ�ضحاب امل�ضالح القوية والنا�ضطون يف امليدان 

�لتجاري و�ملوؤ�ش�شات �لأمنية �لع�شكرية �ملتطورة مبمار�شة نفوذ كبري على �شيا�شة �حلكومة.

املت�ضككون املدنيون

عندما كنت يف الهند اأثناء زيارة الرئي�ص بو�ص لها العام املا�ضي، كانت هناك مظاهرات 

�شخمة معار�شة له تعم �أرجاء �لبلد. ويف �ليوم �لثاين من �لزيارة، كانت �ملظاهر�ت ت�شل 

مدينة دلهي، ومل �أمتكن من �لعودة �إىل فندقي بعد خروجي يف نزهة �شباحية بال�شيارة. وكان 

علّي �أن �أجد طريقي �شري�ً على �لأقد�م، �شعود�ً باجتاه �ل�شو�رع �لعري�شة ملدينة نيودلهي 

بالقرب من منطقة كونوت �ضريكو�ص »Connaught Circus«، وهي عادة اأكرث ازدحاماً بال�ضياح 

بداًل من املتظاهرين. راأيت اأنا�ضاً من كل اأنحاء الهند -مزارعني و عمااًل و ربات بيوت، طالباً 

- يحملون لفتات تنتقد �لرئي�س بو�س ب�شبب �حلرب يف �لعر�ق. وكانت �إحدى �جلماعات 

حتمل عالياً ُدمية م�ضوهة للرئي�ص بو�ص يف �ضورة »راڤانا« ال�ضيطان ال�ضرير املتعدد الروؤو�ص، 

الذي يرد ذكره يف ملحمة راميانا ال�ضعرية. وقد برزت اأنيابه والدم يقطر منها. 

للحرب يف  �لعامل،  دول  �لهند، مثلما هو �حلال يف معظم  �شديدة يف  هناك معار�شة 

�لعر�ق، ل �شيما بني �لدول �مل�شلمة. ويف �لأ�شابيع �لتي �أعقبت زيارة �لرئي�س بو�س، ر�أيت 

مل�ضقات معار�ضة لبو�ص، قد جرى لزقها يف كل اأرجاء االأحياء امل�ضلمة يف مدينتي كالكوتا 

وبومباي. وكان �لكثري منها يربز �شور�ً تنفطر لها �لقلوب لن�شاء و�أطفال عر�قيني ميتني، 

قتلوا يف عمليات الق�ضف اجلوي التي �ضنتها القوات االأمريكية. وكانت �ضور اإهانة ال�ضجناء 

العراقيني يف �ضجن اأبو غريب منت�ضرة يف كل مكان.

الهند والواليات املتحدة نظامان دميقراطيان يعي�ضان اأو�ضاعاً �ضيا�ضية منق�ضمة وم�ضحونة، 

ويتخذ املواطنون فيهما مواقف متناف�ضة واأحياناً متناق�ضة، اإزاء الق�ضايا ال�ضيا�ضية املهمة 

مل�شتقبل كل دولة. و�حلكومة �حلالية يف �لهند �لتي تقود حتالفاً و��شع �لنطاق، ي�شمل �أحز�باً 

تعار�ص ب�ضدة التو�ضع يف حترير االقت�ضاد واإقامة عالقة اأوثق مع الواليات املتحدة، هي على 
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وجه �لتحديد معر�شة حلدوث خلفات و��شعة يف �لر�أي وغياب �لتو�فق. فالعلقات ما بني 

�لهند و�لوليات �ملتحدة تهدد �ل�شاحة �ل�شيا�شية �لد�خلية يف �لهند �أكرث مما تهدد �لناخبني 

االأمريكيني. 

هناك �لكثري من �لدلئل �لتي توؤكد �أن �ملو�طنني يف كل �لبلدين مل يعودو� مو�لني 

حلكومتيهما، و�إن مل يظهر �شخطهم ب�شكل و��شح جتاه �شيا�شتيهما �لر�شمية �ملعتمدة. 

ويركز بع�س �أ�شحاب هذ� �لر�أي يف �لهند على �لعلقة �لوثيقة مع �لوليات �ملتحدة. ويتهم 

نقاد اتفاقية االأ�ضلحة النووية رئي�ص الوزراء، برهن احلاجات االإ�ضرتاتيجية للهند للم�ضرعني 

. وباالإ�ضافة اإىل االأو�ضاع املتوترة ما بني الهندو�ص وامل�ضلمني، فقد 
)14(

�لأمريكيني �مل�شتبّدين

كان لالندفاع ال�ضريع باجتاه حترير االقت�ضاد والتنمية ال�ضناعية، املرتبط غالباً بال�ضركات 

و�لأ�شاليب �لتجارية �لأمريكية، عو�قب وخيمة على �لكثريين من فقر�ء �لهند مبن فيهم 

�ضكان االأحياء ال�ضعبية الفقرية، الفالحون، القبائل، واأفراد الطبقات االجتماعية االأدنى. 

ويعتقد العديد من الهنود اأن الواليات املتحدة منعت الهند من مالحقة باك�ضتان واجلماعات 

التي تعمل من اأرا�ضيها ل�ضرب الهند. اأما يف الق�ضايا االأ�ضا�ضية املت�ضلة باالأمن القومي، 

و�لتحرر �لقت�شادي و�لتنمية، و�لإرهاب، فاإن �لكثريين من �لهنود ينظرون �إىل �لتقارب 

احلايل بني احلكومة الهندية والواليات املتحدة على اأنه ي�ضكل عبئاً كبرياً.

ودل ا�ضتطالع للراأي اأُجري ال�ضيف املا�ضي اأن )34( باملئة فقط من الهنود �ضككوا يف 

االنطباع ال�ضائد عن رئي�ص الوزراء �ضينغ باأنه »منا�ضر للفقراء«. وعرب )56( باملئة عن عدم 

 وجتادل حكومة التحالف التقدمي املوحد 
)15(

�شرورهم بالزياد�ت �لتي تطر�أ على �لأ�شعار

)UPA( باأن حتقيق النمو هو الطريقة الوحيدة للماليني من الهنود للخال�ص من الفقر، واأنه 

يجري �لعمل على �إيجاد وظائف يف جمال �لت�شنيع. �إل �أن هذه �لعملية ت�شتغرق وقتاً ولي�س 

باإمكان فقراء الهند االنتظار.

من جانبها اأولت اإدارة بو�ص اهتماماً كبرياً للموافقة على االتفاقية النووية الهندية 

�لأمريكية، وهي �إجناز و��شح لل�شيا�شة �خلارجية �شيربز من بني �لإخفاقات �لهائلة لل�شيا�شة 

�خلارجية، �لتي تتبعها �إد�رة �لرئي�س بو�س. ووفقاً ل�شتطلع �آخر للر�أي �لعام �أجرته �شبكة 
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تلفزيون )�شي.�ن.�ن( يف نهاية �شهر �آب من عام 2006، فاإن ثلث ال�ضعب االأمريكي فقط 

كان يوؤيد �حلرب يف �لعر�ق؛ وعار�شها و�حد و�شتون باملئة. وقال خم�شة و�شبعون باملئة من 

�لأمريكيني : �إنهم ل يتفقون مع وجهة نظر �لرئي�س حول �لق�شايا �لتي تهمهم، وهي �لن�شبة 

نف�شها �لتي �أبدت معار�شتها له ب�شكل عام. وقد �نعك�شت هذه �لآر�ء يف �لهزمية �ملدوية �لتي 

حلقت مبر�شحي �حلزب �جلمهوري يف �أثناء �لنتخابات �لن�شفية، �لتي �أعادت �ل�شيطرة 

على كل من جمل�ضي الكونغر�ص، اإىل الدميقراطيني.

لقد جعلت �حلرب يف �لعر�ق، و�لإرهاب، و�أ�شعار �لنفط، من �لهند ومن ق�شية عدم 

انت�ضار االأ�ضلحة النووية �ضاأناً اأقل اأهمية نهائياً بالن�ضبة للراأي العام يف الواليات املتحدة. 

ومل يوؤد تر�جع �لدعم لرئا�شة بو�س �إىل �إ�شقاط �لتفاقية �لنووية �لأمريكية �لهندية، �لتي 

متت �ملو�فقة عليها بناًء على جمموع �أ�شو�ت نو�ب �حلزبني، بن�شبة �شاحقة بلغت 85 اإىل 

12. كما مت �إف�شال عملية �إدخال �شل�شلة من �لتعديلت �لقانونية �لتي تعار�شها �لهند. �إل 

�أن �لآلية �ملتبعة يف �لعقود �خلارجية للوظائف �لتي تنتقل من �أمريكة �إىل �لهند ومنح �أعد�د 

كبرية من تاأ�شري�ت �لدخول من فئة H-IB للعمال الهنود، وهي م�ضاألة كانت مطروحة يف 

االنتخابات الرئا�ضية يف عام 2004، متتلك �لإمكانية لكي تربز جمدد�ً باعتبارها ق�شايا 

مثرية للخلف يف حني ت�شتمر �شركات تكنولوجيا �ملعلومات يف �لوليات �ملتحدة بت�شريح 

�أعد�د من �لعمال �لأمريكيني. و�إذ� ما �أدرك �لناخبون �لأمريكيون �ملدى �لذي و�شلته 

�ضركتا ال�ضيارات االأمريكية العمالقتان جي.ام G.M، وفورد Ford -وكالهما قام باإحداث 

خف�شتخفي�س جذري يف رو�تب �ملوظفني يف �لوليات �ملتحدة- يف زيادة �لإنتاج يف �لهند، 

فاإنهم لن يكونو� م�شرورين.

عامل الهندمتعددة االأقطاب

باإمكان ال�ضراكة االإ�ضرتاتيجية اجلديدة بني الواليات املتحدة والهند، والتجارة املزدهرة 

بني البلدين، وتزايد مدى الروؤية والنفوذ ال�ضيا�ضي للمجتمع االأمريكي - الهندي الناجح، 

الواليات  على  تركز ح�ضرياً  الهند  باأن  الفكرة  االأمريكيني  يعطي  اأن  كله  ذلك  باإمكان 
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املتحدة. وهذا اأبعد ما يكون عن احلقيقة املعقدة للعمل ال�ضيا�ضي املرتبط باجلغرافيا يف 

الوقت احلا�ضر.

والهند دولة رائدة بني الدول النامية. وهي اإحدى الدول املوؤ�ض�ضة حلركة عدم االنحياز 

)NAM(، وما تز�ل تلتزم باأهد�ف �حلركة يف متكني دول جنوب �لكرة �لأر�شية، وفقاً ل�شروطها، 

وبدمقراطة املوؤ�ض�ضات الدولية التي ت�ضتغلها حفنة من الدول الغنية والقوية. وجرى تو�ضيح 

هذ� �لأمر ب�شورة و�فية عن طريق �لدور �لذي قامت به �لهند يف متثيل جمموعة �لع�شرين 

G-20، للدول النامية امل�ضاركة يف حمادثات منظمة التجارة العاملية )WTO(، اأثناء ما ي�ضمى 

دورة مفاو�ضات الدوحة. وكان الغر�ص من هذه الدورة التي عقدت يف مدينة الدوحة بدولة 

قطر عام 2001، هو �إلغاء �ملعونات غري �مل�شروعة و�إعادة تنظيم قو�نني �لتجارة �لعاملية من 

�أجل دعم �قت�شاد�ت �لدول �لنامية و�إنعا�شها.

2006، عندما وجهت الهند اللوم اإىل الواليات املتحدة  وقد انهارت املحادثات يف عام 

ب�شبب رف�شها خف�س �ملعونات �ملالية للمنتجات �لزر�عية �لرئي�شة، كالقطن، بينما تطالب 

بحق دخول �لأ�شو�ق �لهندية من دون قيود. و�أكد وزير �لتجارة كمال ناث يف مو�جهة �ملوقف 

�لأمريكي �ملُتعّنت »�أنه كان لز�ماً على �لدول �لنامية �أن تظل متحدة ل�شمان عدم فر�س 

. ومن دون اخلروج بنتيجة موفقة لدورة حمادثات الدوحة، 
)16(

قوانني غري من�ضفة عليها«

كان بانتظار م�ضتقبل منظمة التجارة العاملية بو�ضفها االإطار الوحيد للعمليات التجارية 

متعددة االأطراف، و�ضع غام�ص.

لقد تغري �لعامل كثري�ً منذ تاأ�شي�س �لأمم �ملتحدة يف عام 1945. وال بد اأن ال�ضيطرة 

امل�ضتمرة على املنظمة الدولية من قبل الدول اخلم�ص دائمة الع�ضوية يف جمل�ص االأمن -

�لوليات �ملتحدة ورو�شية و�ل�شني وفرن�شة و�إنكلرتة- ما ز�لت تثري �لنزعاج لدى �لهند ب�شكل 

خا�س. ويف �جتماع لدول عدم �لنحياز عقد يف مدينة هاڤانا عا�شمة كوبا يف عام 2006، قال 

رئي�س وزر�ء �لهند مامنوهان �شينغ للأع�شاء �ملجتمعني: »�إن �إ�شلح �لأمم �ملتحدة و�إعادة 

�حليوية �إىل �جلمعية �لعامة للأمم �ملتحدة ي�شكل �شرورة ملحة. �إّن على �لعامل �لنامي �أن 

يجد متثيله �للئق �لذي ي�شتحقه بني �لدول د�ئمة �لع�شوية يف جمل�س �لأمن. وعلينا �أن 
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نتكاتف مع �لدول �لأخرى �لتي تفكر مثلنا من �أجل ت�شجيع عملية دمقرطة �آليات �حلكم 

و�ملنطق،  �لقانون،  حكم  �إىل  ي�شتند  عاملي  �شيا�شي  حكم  نظام  بقيام  تب�شر  �لتي  �لعاملية، 

و�مل�شاو�ة«. وحذر �ل�شيد �شينغ باأن �لدول �لأع�شاء يف حركة عدم �لنحياز »تو�جه ثاين خطر 

.
)17(

عامل يجري متزيقه على طول خط فا�شل ديني وثقايف م�شطنع«

ح�ضرت الهند، والربازيل، وال�ضني، واملك�ضيك، وجنوب اإفريقية والكونغو اجتماع قمة 

�لتعاون لدول جمموعة �لثماين �لذي عقد يف �شهر متوز من عام 2006 يف جنيف. وا�ضتغلت 

�لهند م�شاركتها يف �ملوؤمتر من �أجل ت�شجيع �ل�شر�كة ما بني �لدول �لنامية و�لدول �ملتقدمة، 

ل �شيما يف جمالت �لتعليم، ومكافحة �لأمر��س �ملعدية، و�أمن �لطاقة �لعاملي، ومن �أجل 

�إقامة علقات �شر�كة جديدة مع دول نامية �أخرى. ويف �أثناء وجوده يف جنيف �أجرى �ل�شيد 

�شينغ مباحثات مع �لرئي�س �لرب�زيلي لول دي �شيلفا تناولت مو�شوع ��شتخد�م وقود �لديزل 

�حليوي و�لإيثانول. وكانت �لرب�زيل قد تفوقت عاملياً يف �إنتاج هذه �لوقود �لبديلة. وتبنت �لهند 

والربازيل ثانية ق�ضية اأمن الطاقة عندما اجتمع وفداها يف مدينة برازيليا بعد ذلك ب�ضهرين 

.)IBSA( حل�ضور اجلل�ضة العامة االأوىل لقمة روؤ�ضاء دول الهند، الربازيل وجنوب اإفريقية

وقد اأكد ال�ضيد �ضينغ اأن فكرة منظمة »االب�ضا« )IBSA( ال �ضابقة لها. »فاالب�ضا« ال يق�ضد 

بها �أن تعود بالفائدة على �لهند، و�لرب�زيل وجنوب �إفريقية فح�شب، و�إمنا �أن تعمل بو�شفها 

عاماًل م�ضاعداً على اإحداث التغيري يف كل اأنحاء العامل النامي. كما اأكد اأن »مرفق اإب�ضا للحد 

من �لفقر و�جلوع« ميثل مبادرة ر�ئدة للتعاون بني �جلنوب و�جلنوب. �إنه �أمر فريد بالن�شبة 

لثلث دول رئي�شة نامية �أن تتكاتف معاً وتقيم م�شروعات قابلة للتكر�ر وتو�شيع نطاقها يف 

.
)18(

دول نامية �أخرى«

وت�ضعى الهند اإىل زيادة التبادل التجاري والتعاون مع اليابان، وكورية اجلنوبية، و�ضنغافورة، 

 ،ASEAN و�أ�شرت�لية، ودول جنوب �شرق �آ�شية. وهي مكلفة باإجر�ء حو�ر مبا�شر مع منظمة �آ�شية

»ر�بطة دول جنوب �شرق �آ�شية«. وتركز �شيا�شة �لتوجه �شرقاً �لتي تعتمدها �لهند ب�شكل و��شح 

على �لأهمية �لتجارية و�لإ�شرت�تيجية لتو�شيع علقاتها مع هذه �ملنطقة، مبا فيها دولة ميامنار 

- التي ت�ضر الواليات املتحدة واالحتاد االأوروبي على فر�ص عقوبات اقت�ضادية عليها وتوجه 
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�نتقاد�ت م�شتمرة �إىل �شجلها �خلا�س بحقوق �لإن�شان. وقد وقعت �لهند �تفاقية مع ميامنار 

للتنقيب عن النفط والغاز يف عام )2005(. وكما هو احلال مع اإيران فاإن اهتمام الهند بتاأمني 

م�شادر �إ�شافية للطاقة �لتي هي باأم�ّس �حلاجة �إليها �شوف يفوق �هتمامها بعو�مل �أخرى 

عندما تنخرط يف �لتعامل مع دول �أخرى غنية بالنفط و�لغاز �لطبيعي.

وتقوم الهند، باإعادة بناء عالقاتها مع رو�ضية عقب املدة االنتقالية التي تلت انهيار االحتاد 

�ل�شوفيتي. وقبل عام م�شى، وّقعت �لدولتان �تفاقية تعاون �قت�شادي �شامل )CECA( ت�ضع 

خطة لإحد�ث زيادة يف �لتبادل �لتجاري �لثنائي بني �لبلدين ي�شل �إىل )10( ماليني دوالر 

بحلول عام 2010. وتظل رو�ضية �ضريكاً ع�ضكرياً مهماً -ال تزال الدولة املورد الرئي�ص لل�ضالح 

�إىل �لهند- وقد تعهدت مب�شاعدة �لهند على تطوير قدر�تها �لنووية يف �ملجال �ملدين. كما 

دخلت �ل�شركة �لهندية للنفط و�لغاز �لطبيعي )ONGC(يف ائتالف مع �ضركة »رو�ضنيفت« 

Rosneft �لرو�شية للنفط �ململوكة للدولة من �أجل تطوير حقول جديدة يف منطقة �شاخالني، 

. وي�ضتد التناف�ص بني رو�ضية والواليات املتحدة للح�ضول على عقود 
)19(

بحر قزوين، و�ضيبرييا

توريد �مل�شرتيات �لدفاعية و�لتكنولوجيا �لنووية �إىل �لهند. ويف �شياق �لعلقات �ملرتدية بني 

رو�ضية والواليات املتحدة، فاإن انتعا�ص عالقات الهند مع رو�ضية ينطوي على اإمكانية اإحداث 

توتر يف العالقات بني الهند والواليات املتحدة.

ويجمع �لحتاد �لأوروبي و�لهند �شجل تاريخي طويل: فقد كانت �لهند �إحدى �أوىل �لدول 

التي اعرتفت باملجموعة االقت�ضادية االأوروبية )EEC( يف عام 1963، التي �ضبقت قيام االحتاد 

�لأوروبي. و�لحتاد �لأوروبي هو �ل�شريك �لتجاري �لأكرب للهند؛ وتنمو �لتجارة ما بني �لهند 

واالحتاد االأوروبي بن�ضبة )20( باملئة �شنوياً. وعلى �لرغم من �أن فرن�شة و�أملانية تعملن من 

اأجل تطوير عالقاتهما مع الهند، وكانت فرن�ضة ت�ضكل على مدى طويل م�ضدراً مهماً ملبيعات 

�لأ�شلحة �إىل �لهند، فاإن �لق�شم �لأكرب من جتارة �لهند مع �لحتاد �لأوروبي يتم مع �ململكة 

�ملتحدة. كما جتمع �لهند و�ململكة �ملتحدة علقة خا�شة متيزها �أربعة قرون من �لتفاعل 

القوي. وقد اأوجدت الهجرة من الهند وباك�ضتان اإىل اململكة املتحدة �ضكاناً بريطانيني من 

�أ�شل �آ�شيوي متكنو� من حتقيق جناحات كبرية.
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االتفاقية املوقعة مع ال�ضني

لي�ص من املرجح اأن تلعب الهند دور ال�ضريك االأ�ضغر يف البحوث العلمية جلهاز البحوث 

التجاري والع�ضكري االأمريكي. فالهند حذرة اإىل حد كبري من تعري�ص مقدرتها احليوية 

وامل�ضتقلة واملرت�ضخة يف جمال االأبحاث العلمية للخطر. وقد قامت بتوثيق عالقات قوية 

مع �لحتاد �لأوروبي و رو�شية و �ل�شني وجمموعة من �لدول �لأخرى. وهي ت�شعى بن�شاط 

اإىل اإقامة عالقات �ضراكة اإ�ضرتاتيجية، وعقد �ضفقات جتارية، واحل�ضول على م�ضرتيات 

�لأ�شلحة من م�شادر �أخرى متعددة. وتدفع �حتياجات �لهند من �لطاقة بالبلد يف �جتاهات 

ل ت�شتطيع �لوليات �ملتحدة بب�شاطة �أن ت�شيطر عليها ول �أن متنع �ل�شري فيها، مع �أنها رمبا 

ترغب يف ذلك، مبا فيها �لجتاه لإقامة علقات قوية مع �إير�ن وميامنار.

يف �شهر ت�شرين �لثاين 2006، قام رئي�ص وزراء ال�ضني هو جينتاو بزيارة اإىل نيودلهي. 

وتعهد �لبلد�ن يف ختام �ملباحثات برفع �لتبادل �لتجاري �لثنائي �إىل )40( مليار دوالر بحلول 

عام )2010(. وتردد �أنهما على و�شك �إبر�م �شفقة نووية يف �ملجال �ملدين. و�أولت �لهند، وقد 

كانت ملدة طويلة ت�ضكل مالذاً ل�ضكان التيبت املنفيني، اهتماماً وافياً للزيارة اإىل حد اأنها 

منعت املعار�ضني التيبيتيني من التظاهر يف اأثناء زيارة رئي�ص احلكومة ال�ضينية للبالد. 

وقيل: �إن �هتمام �لهند بعقد �شفقة مع �مل�شوؤولني �ل�شينيني كان ذ� �شقني: و�حد، مل ترغب 

�لهند �ملحايدة عادة �أن ُت�شاهد، وهي متيل كثري�ً نحو �لوليات �ملتحدة؛ و�أ�شهم عقد �تفاقية 

مماثلة مع �ل�شني يف تعديل هذ� �لنطباع؛ �ثنان، حتتاج �لهند �إىل �ل�شني، بو�شفها ع�شو�ً 

يف جمموعة موردي االأ�ضلحة النووية )NSG(، لكي تو�فق على مترير �تفاقية �لأ�شلحة �لنووية 

بني �لهند و�لوليات �ملتحدة. وحتى ل ُتهزم د�خل منطقتها على يد �لوليات �ملتحدة، قيل: 

. وجلاأت ال�ضني يف كلتا 
)20(

�إِن �ل�شني كانت على و�شك عر�س �شفقة م�شابهة على باك�شتان

�حلالتني وب�شورة فاعلة �إىل �إحباط �خلطوة �لتي قامت بها �لوليات �ملتحدة لدعم �لرت�شانة 

الع�ضكرية للهند وزيادة مبيعات االأ�ضلحة اإليها بو�ضفها دولة حليفة توازي يف نفوذها وقوتها 

النفوذ ال�ضيني املتنامي يف املنطقة، واأعادت تاأكيد نواياها باالإبقاء على متابعة �ضوؤونها يف 

منطقة جنوب �آ�شية ب�شكل د�ئم.
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�إن �ملعاين �ل�شمنية لنظام عدم �نت�شار �لأ�شلحة �لنووية باأكمله هي معاٍن و�قعية متَّزنة. 

وح�شب تعليق �شتيفن كوهني، �خلبري يف معهد »بروكينغز« ل�شوؤون جنوب �آ�شية، فاإن »هذ� 

 فالواليات املتحدة، وباعتبارها 
)21(

ي�شكل دللة على �لفو�شى. ولي�س هناك من خمطط للعبة«

قد بادرت �إىل هذه �جلولة �لأخرية من �شيا�شة حافة �لهاوية �لتي تتبعها يف �لتعامل مع ق�شية 

�لأ�شلحة �لنووية -ولو يف نطاق تطوير �لأ�شلحة �لنووية يف �ملجال �ملدين- تتحمل م�شوؤولية يف 

�مل�شاعدة على �لتو�شل �إىل جمموعة جديدة من �لقو�نني لتحل حمل �لنظام �لقدمي �خلا�س 

بعدم انت�ضار االأ�ضلحة النووية، والذي بطل ا�ضتخدامه حالياً ب�ضكل وا�ضح. والبد لها اأي�ضاً 

من �أن تقر باأن �أية م�شاعدة مادية �أو ع�شكرية تقدمها �إىل �لهند، ميكن �أن ُتلحق مب�شاعدة 

�إ�شافية �أو حتى م�شاعدة ت�شاهيها تقدمها �ل�شني -عد� عن ذكر �لقوتني �لنوويتني: رو�شية 

وفرن�شة، �للتني تر�قبان حجم �إمكانيات �ل�شوق �لهندية- وباأن �لهند متلهفة للعي�س يف مناخ 

هادئ مع جارتها �ل�شمالية �لكبرية.

طموح الهند

تطمح �لهند ب�شدة �أن تكون دولة كربى بعدما باتت �لآن ر�بع �أكرب نظام �قت�شادي يف 

العامل، وفقاً ملقايي�ص معادلة القوة ال�ضرائية )PPP(. ويتوقع لها اأن ت�ضبح وبحلول عام 2034، 

اأكرث دولة على �ضطح االأر�ص ازدحاماً بال�ضكان بالن�ضبة مل�ضاحتها. والهند هي اإىل حد بعيد، 

دولة رئي�شة يف جنوب قارة �آ�شية. وهي دولة نووية معرتف بها متتلك �شو�ريخ ق�شرية �ملدى 

ومتو�شطة �ملدى متت جتربتها بنجاح. وكانت �لهند قد �أ�شرت يف �لعام �ملا�شي على �إجر�ء 

جتربة على �شاروخ بعيد �ملدى قادر على حمل روؤو�س حربية نووية. ولدى �لهند جي�س قائم 

حمرتف يبلغ تعد�ده مليون رجل تقريباً، و�شلح جو قيل: �إِن طياريه كانو� يتفوقون على 

 
نظر�ئهم �لأمريكيني يف �لأد�ء يف �أثناء �لتمارين �لع�شكرية �مل�شرتكة �لتي جرت عام 2004.

 ولديها اأي�ضاً �ضالح بحرية اأر�ضل م�ضاعدات اإىل اأندوني�ضية عقب كارثة الت�ضونامي يف 
)22(

وقت الحق من ذلك العام.

وت�ضاف اإىل مزايا ال�ضلطة القا�ضية هذه ميزة ال�ضلطة اللينة، التي تتمتع بها الهند. 

فالهند متتلك بو�شفها نظاماً دميقر�طياً وجمتمعاً مفتوحاً، وكذلك بو�شفها زعيمة للعامل 
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�لنامي، �شلطة �أخلقية كبرية. ولبد �أن �لدور �لقيادي �لذي تقوم به �لهند يف �لدفع باجتاه 

اإحالل الدميقراطية يف موؤ�ض�ضات النظام العاملي، �ضواء كان جمل�ص اأمن بهيئة جديدة تابعة 

لالأمم املتحدة اأم حمادثات جتارية حتت رعاية منظمة التجارة العاملية، والتزامها بعامل 

متعدد �لأقطاب، ُيعلي من مكانة �لهند بني �لأمم. كذلك فاإن جاذبية �لثقافة �لهندية �ل�شعبية 

و�لر�قية �آخذة يف �لزدياد يف حني يتحول مركز �جلاذبية �لذي ي�شتقطب �لقت�شاد �لعاملي 

ور�أ�س �ملال، باجتاه قارة �آ�شية. ومثلما تربز �لهند بو�شفها مناف�شاً عاملياً جديد�ً و�شوقاً عاملية 

كربى جديدة، فاإن مقدرتها على تاأكيد طموحها �ضوف تربز على نحو مماثل.

ومع ذلك فاإن �خلر�ب قد يحل بالهند �إذ� ما �أخفقت يف معاجلة حمنة فقر�ئها، و�إذ� 

ما �ضمحت لنف�ضها باأن تغريها وعود القوة الغا�ضمة. اإن عدم التنا�ضب يف ما تنفقه الهند 

على �لت�شلح مقابل ما تنفقه على �أٍي من �مل�شكلت �مللحة �لتي تو�جهها �لبلد �أمر يثري 

�ضعوراً بال�ضدمة �ضابقاً. واإن مل جتد الهند الو�ضائل ملعاجلة هذه امل�ضكالت، فاإن الرت�ضانة 

الع�ضكرية ال�ضخمة لن جتديها نفعاً.

ول تز�ل �لهند متثل �لدولة �ملجاورة �خلطرية �لتي حذر منها جا�شو�نت �شينغ قبل ع�شر 

�ضنوات، وهي كذلك اإىل حد ما، ب�ضبب اعتمادها على قوتها الع�ضكرية. ومل توؤد التجارب 

النووية التي اأجرتها باك�ضتان مبا�ضرة عقب اإجراء التجارب النووية الهندية يف عام 1998، 

�إىل �لتخفيف من �لو�شع، و�إمنا �أدت �إىل ت�شعيده. ويف حتٍد ل�شلح �لردع �لنووي �جلديد 

-ورمبا بال�شبط لأنها �شمنت �شبط �لنف�س �للزم من جانب �لهند- فقد �نهمكت باك�شتان 

.
*
بعد ذلك يف مناو�ضات عرب احلدود تفاقمت يف عام 2002، لتوؤدي اإىل حرب الكارغيل

وتظل منطقة جنوب قارة �آ�شية نقطة �لتما�س �لأكرث ترجيحاً حلدوث قتال بالأ�شلحة 

�لنووية على كوكب �لأر�س. و�شيكون �لثمن �لذي �شتدفعه �لب�شرية ملثل هذ� �حلدث خميفاً 

جداً ملجرد التفكري فيه.

  * وقعت اأحداثها بني �سهري اأيار ومتوز يف منطقة »كارغيل« من اإقليم ك�سمري عقب قيام جنود باك�ستانيني 
ومقاتلني ك�سمرييني بالت�سلل داخل مواقع تابعة للجانب الهندي من خط املراقبة. (املرتجمة)





اخلال�ضة

م�ضري العامل من م�ضري الهند

كان �ملهامتا غاندي يوؤمن ب�شدة بقدرة �ل�شعب. وكانت قوة �ملجتمع �لهندي بالن�شبة 

�إىل غاندي تكمن يف �أفر�ده �لأكرث تو��شعاً. كانت روؤيته �ملثالية بالن�شبة للهند تتجلى يف 

�أمة ت�شم قرى تتمتع بالكتفاء �لذ�تي، ويعي�س فيها مو�طنون يحظون مبعاملة من�شفة، 

وحتكمها الهيئة ال�ضيا�ضية املنتمية للبالد، اأي املجال�ص املحلية للقرى، »بانت�ضايات«. ومما 

يثري �ل�شتغر�ب �أنه وبينما تهرع �لهند لحت�شان ثقافة ��شتهلكية، فاإن �أفكار غاندي عن 

�شيا�شة �لحتو�ء وتعميق �لدميقر�طية لت�شمل �مل�شاركة �لكاملة للفقر�ء، �آخذة يف �لنت�شار 

بدًل من �أن تفقد زخمها، وقال يل تي.�شي ر�مادور�ي: »�إن ما ترينه �لآن يف �لهند هو نوع 

من �حل�شا�شية �جلديدة لن�شر �لرث�ء، لي�س فقط يف �لطبقة �لعليا، و�إمنا يف �لطبقة �لو�شطى 

�لتي تتو�شع د�خل �ملناطق �لريفية«.

كان غاندي يوؤمن باأن منطق �لتكنولوجيا �لتي يتم تطويرها �إكر�ماً للتكنولوجيا �أدت 

ب�شكل حتمي �إىل �لدمار. وكان يلتقي يف هذ� �لر�أي مع �لفيل�شوف �لأملاين مارتني هايدغر 

وعامل �لفيزياء �لأمريكي روبرت �وبنهامير خمرتع �لقنبلة �لذرية. وكما �أدرك �وبنهامير، 

بعد فوات االأوان، فاإنه حاملا يخرج اجلنِّي من الزجاجة، فلي�ص هناك من طريقة الإعادته 

�إليها. وحاملا يتم �خرت�ع تقانة ما، فثمة �حتمال باأن يجري ��شتغللها.

لقد زّين دولب غزل �خليوط �لذي كان يعمل عليه غاندي و�شط �لعلم �لوطني حلزب 

�أن  �إل  �ل�شتقلل.  �أجل  لن�شال بلدهم من  �حت�شانه رمز�ً  �لهنود يف  �ملوؤمتر. وي�شتمر 

معظمهم يرف�شون، كلياً، ر�شالته عن �لتكنولوجيا. وكان غاندي قد حذر باأن �لتكنولوجيا 

متيل �إىل توليد رغبات تر�شي من ميليها بدًل من �إر�شاء �حلاجات �لب�شرية. وكان رد غاندي 
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على هذا االأمر اأن يحرم نف�ضه وحياته، بالفعل، من كل �ضيء مل يكن من نتاج اأب�ضط و�ضيلة 

تكنولوجية ممكنة.

كان جدي الهندي من اأتباع غاندي املت�ضددين، باعتبار اأنه كان منخرطاً يف احلركة 

�ل�شود�ي�شية ل�شتقلل �لهند يف �شبابه. كنا جميعنا ندعوه »باپوجي« Bapuji، وهو �ل�شم 

�ملحبب ذ�ته �لذي ينم �أي�شاً على �لحرت�م و�لتقدير، �لذي كان يطلقه �أتباع غاندي �ملقّربني 

منه على �ملهامتا. وهو يعني �شيئاً �أ�شبه »بالأب �ملحرتم«. ومهما كان حجم �ملال �لذي يجنيه هو 

�أو �لذي يجنيه �أولده، فقد كان »باپوجي« �لذي ميتُّ يل ب�شلة �لقربي يرتدي د�ئماً �لـ »كادي 

دوتي« »Khadi dhoti« وهو قما�ص ف�ضفا�ص م�ضنوع من القطن املن�ضوج يف املنزل يرتديه 

�لرجال �لهنود، لت�شكيل منط من �ل�شر�ويلت �لف�شفا�شة. كنت �أحب �جللو�س على �لهيكل 

�حلديدي �لقدمي لل�شرير �ملوجود يف غرفة نومه يف جوهو، ويف �خللفية بث لإذ�عة �شوت 

اأمريكة اأو الـ »بي. بي. �ضي« على جهاز الراديو، واال�ضتماع اإىل كلمات جدي احلكيمة. قال يل 

باپوجي: �أنا حفيدته �لأمريكية، مر�ت عديدة »يجب عليِك �أن ت�شيطري على �لتكنولوجيا. ل 

تدعي �لتكنولوجيا ت�شيطر عليِك. ل ت�شتخدمي �إطلقاً �أية �آلة ل ت�شتطيعني تفكيكها و�إعادة 

تركيب اأجزائها معاً بنف�ضك«.

ونظر�ً �إىل كون �لتخلي عن ��شتخد�م كل نوع تقريباً من �لآلت و�لأجهزة �أمر�ً غري 

عملي ب�شكل جلي فيما لو مت تطبيق هذ� �ملبد�أ فعلياً، فقد ُعّدت �آر�ء غاندي حول مو�شوع 

�لتكنولوجيا تافهة، وجرى �لتقليل من �أهميتها. وهي، يف �لو�قع،�آر�ء متعمقة ول تز�ل حية يف 

مفهوم التكنولوجيا ال�ضحيحة.

وقال يل روبني �أبر�هام: »�إن �لنا�س مييلون �إىل �لتعلق بالتكنولوجيا ويولعون بها. وهم 

يخفقون يف اإدراك اأن التكنولوجيا هي و�ضيلة من اأجل الو�ضول اإىل غاية، ولي�ضت الغاية 

بحد ذ�تها: فالكهرباء ل تفعل �شيئاً مبفردها. �إن ما تفعلينه �أنت بالكهرباء هو �لأمر 

�ملهم«. ويعمل روبني على تاأ�شي�س مبادرة م�شرتكة من �أجل �لتنمية �مل�شتد�مة بالتعاون ما 

بني جامعة كورنيل وكلية �إد�رة �لأعمال يف مدينة حيدر �آباد. وقد �شاألني: كيف حتظون بهذ� 

�لنوع من �لتطور من دون تدمري �لبيئة؟ �إذ� ما تطورت �لهند و�ل�شني مثلما تفعل �لوليات 

�ملتحدة، فاإننا جميعنا �شنو�جه م�شكلت خطرية. ولبد لل�شتد�مة من �أن تكون مرتكزة 
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يف �آليات �مل�شروعات �لتي تقوم بها �ل�شركات. ل ميكنك �أن تقومي بتنفيذ �مل�شروعات يف 

هذه �لناحية �أوًل، ثم تفكرين يف �ل�شتد�مة، يف �لناحية �لأخرى. فهذ� لن يكون مفيد�ً 

كثري�ً  لتحقيقها«.

ويقوم روؤ�شاء �ل�شركات �لهنود من �أ�شحاب �لأفكار �ملتب�شرة، وكما ر�أينا، بت�شكيل منوذج 

جديد لنظام ر�أ�شمايل �شمويل م�شتد�م رمبا يكون �أف�شل �أمل لنا من �أجل م�شتقبل يتهدده 

�لحتبا�س �حلر�ري �لعاملي و�أو�شاع موؤملة من �لظلم وغياب �مل�شاو�ة. وت�شتند جهودهم �إىل 

�حلقائق �ملريرة �لتي تعي�شها �لهند �ليوم. وكان �لدكتور �شيتي قد �شاألني: ملاذ� �شتقدم 

�لهند على حتقيق هذ� �لتغيري �لهائل؟ وتابع قائًل: »�شوف �أخربك. نحن بارعون يف �إن�شاء 

املوؤ�ض�ضات، واملال وحده لن يفعل �ضيئاً. وهذه هي اللحظة املنا�ضبة بالن�ضبة للهند«.

وكما قالت يل روهيني نايلكاين زوجة ناند�ن نايلكابي، وهي �مر�أة �شديدة �للتز�م بالعمل 

على �إحد�ث تغيري �جتماعي يف �لهند و�إنقاذ بيئة �لبلد: »�لكثريون منا يحاولون ت�شريح هذ� 

الوح�ص امل�ضمى الفقر، فهو يتج�ضد يف عدة اأ�ضكال. وهناك يف الهند ثالثة ماليني �ضخ�ص 

يعي�شون باأقل مما يكفيهم من �لطعام. وقالت بلهجة حتذيرية: »قد يحدث �أي �شيء، لذ� 

علينا اأن ن�ضاأل اأنف�ضنا كيف يجدر بنا اأن نتدبر �ضناعة القرار يف هذه البالد. اإننا جند يف 

مواقع العمل من اأجل تعميق الدميقراطية«.

وتوؤثر يف هذه اجلهود اأي�ضاً نه�ضة ثقافية تبحث عن اإعادة تعريف معنى اأن تكون هندياً 

يف �لقرن �حلادي و�لع�شرين. وقال يل باڤان ڤارما موؤلف كتاب: »�أن تكون هندياً« ورئي�س 

»�ملجل�س �لهندي للعلقات �لثقافية« »�إن حافز �لطموح هائل جد�ً، وهو يتج�شد يف �لرغبة يف 

اإيجاد مكان حتت ال�ضم�ص اإال اأننا بحاجة اإىل مفهوم الحرتام الذات لي�ص م�ضتقاً فقط من 

�لقدرة �لقت�شادية �ملتز�يدة. فثقافتنا مل تولد بالأم�س. وعلينا �أن نغو�س يف هذه �لثقافة، و�أن 

نرتقي بها اإىل امل�ضتوى العاملي. من جانبه، عرب كاران غروڤر املهند�ص املعماري املتخ�ض�ص 

يف ت�شميم م�شروعات �شديقة للبيئة، عن وجهة نظره موؤكد�ً �أن »ما �أريد �أن �أقوله يف �لنهاية 

هو �أننا منتلك �ملو�رد، ومنتلك �مل�شروعات �للزمة لكي تنقلنا �إىل مكان �آخر«.
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الهند نظام دميقراطي معقد، وم�ضاك�ص، وغالباً ما يكون متنافراً، وتتعار�ص فيه وجهات 

�لنظر و�لت�شور�ت، وت�شتد �ملناف�شات. ومع ذلك فقد وجدت �إجماعاً مذهًل حول مفاهيم 

�ل�شمولية و�ل�شتد�مة متاأ�شلة يف �لرت�ث �لثقايف �لفريد للهند.

غري �أن هناك هند�ً �أخرى: �لهند �لتي تقبلت بحما�س فكرة تفجري جهاز نووي بو�شفه 

ن�شر�ً حمققاً وتعبري�ً قوياً عن ل مبالتها بر�أي �لآخرين، �لذين يرغبون يف �إبعاد هذه �لدولة 

�لعظيمة عن نادي �لدول �لتي متتلك �أ�شلحة نووية؛ �لهند �لتي تنفق على �مل�شرتيات �لع�شكرية 

�أكرث مما تنفقه �أية دولة متقدمة �أخرى، بينما يت�شور مئات �ملليني من �شعبها جوعاً. وقد 

�شميت �شو�ريخ �لهند باأ�شماء غز�تها �لفاحتني مثل �شاروخ »بريثڤي« Prithvi تيمناً با�شم 

�حلاكم بريثڤي ر�ج ت�شوهان �لذي عا�س يف �لقرن �لثاين ع�شر. كما يطلق على �شو�ريخ 

�لهند �أ�شماء �لعنا�شر فهناك: �شاروخ )�آغني Agni( وتعني �لنار و)�آكا�س Akash( وتعني 

 Trishul ل�شماء. و�آغني هو �أي�شاً ��شم �آلهة �لنار عند �لهندو�س. �أما �ل�شاروخ تري�شول�

فقد �شمي با�شم �ل�شلح �لذي كان بحوزة �لآلهة �شيڤا Siva. هذه هي الهند التي جاءت يف 

 لدى اإدراكه اأهوال ما 
*
»Bhagavad Gita« ل�شطور �لتي �قتب�شها روبرت �وپنهامير من كتاب�

مت �إطلقه بو�شاطة �لقنبلة �لذرية: »�لآن �أ�شبحت �أنا �ملوت، مدمر �لعو�مل«. وكانت �لهند 

قد تعهدت باأن يكون برناجمها �لع�شكري، وهذ� ي�شمل �لأ�شلحة �لنووية، خم�ش�شاً لأغر��س 

دفاعية فقط، ولكن ما من �شك �أن هناك �شباقاً للت�شلح قائماً يف جنوب �آ�شية و�أن �ملنطقة 

هي من �أخطر �ملناطق يف �لعامل.

كانت اأنهار وغابات الهند القدمية مليئة باالأ�ضپارا�ص Apsaras، اأي حوريات املاء والغابات 

�للو�تي كانت رق�شاتهن و�أُغنياتهن تخلب �لألباب مع ح�شنهّن وجمالهّن. وتزين �لأ�شكال 

�مللتوية للحوريات �أعمدة �ملعابد يف كل �أنحاء �لهند، وهنَّ ميثلن مع �لتفاف �أطر�فهن �لناعمة 

باجتاه ال�ضماء، ن�ضغ احلياة بحد ذاتها. ويف نظرية ن�ضوء الهند التي يتبناها الهندو�ص، تعد 

�لأنهار من �لآلهة: نهر �لغانغا، �ل�شابر�ماتي، �لنارماد�، �ل�شار��شو�تي �لذي ي�شيل يف باطن 

االأر�ص حالياً. وقد قادت الن�ضاء يف الهند اأكرث اجلهود داأباً الإنقاذ بيئة البالد من الدمار 

اأكرث الأعمال  * ومعناها باللغة ال�سن�سكريتية »اأغنية الرب« وهو كتاب مقد�س لدى طائفة الهندو�س, ويعد 
الأدبية اخلالدة متحورًا حول الدين يف العامل. وهو ي�سم �سبعمئة بيت من ال�سعر للمعلم الروحي كري�سنا. 

(املرتجمة)
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املتعمد الذي تت�ضبب فيه عمليات اال�ضتغالل، التي ال تخ�ضع الأية مراقبة. وكانت الن�ضاء من 

ع�شو�ت »حركة ت�شيبكو« قد لففن �أج�شادهن حول �لأ�شجار يف عناق رقيق من �أجل �إنقاذها 

من من�شار قاطع �لأخ�شاب. وكل �لنا�شطات �لبارز�ت يف جمال �لبيئة يف �لهند من �لن�شاء: 

ميدها باتكر، �لتي كافحت �شد �إقامة �شد على نهر نارماد�؛ �شونيتا ناريان من مركز �لعلوم 

والبيئة التي حازت على جائزة »موؤ�ض�ضة �ضتوكهومل للمياه« لعام 2005، واأرونداتي روي، التي 

مل تتوقف عن الكتابة، وحملت لواء الدفاع عن عدد من الق�ضايا، وڤاندانا �ضيڤا التي ت�ضف 

نف�ضها باأنها من الن�ضاء املدافعات عن البيئة التي تنا�ضل من اأجل الزراعة امل�ضتدامة.

الرائدة،  احلكومية  املنظمات غري  اإىل  املتحدة  االأمم  هيئات  اإىل  الدويل  البنك  ومن 

هنالك تو�فق على �أمر و�حد: هو �أن �لأ�شا�س للق�شاء على �لفقر، و�جلهل، وعلى تدمري �لبيئة 

و�لأمر��س �ملتف�شية يف �لهند مبا فيها و�شع حد لوباء �لإيدز، �لذي ين�شط ب�شرعة كبرية، قائم 

يف متكني �ملر�أة وتعزيز و�شعها، وهذ� يقال ب�شكل �شهل، وحتقيقه �أقل �شهولة، ونادر�ً ما تتم 

االإحاطة بكل تاأثرياته ومعانيه ال�ضمنية.

منذ اأكرث من عام بقليل اأدليت بحديث يف نيودلهي اإىل جمموعة من املحللني الع�ضكريني 

وال�ضيا�ضيني الهنود الكبار حول ميزة ال�ضلطة اللينة يف الهند. كان هناك العديد من اجلرناالت 

�ملتقاعدين موجدين يف �لغرفة؛ وعد� عن وجود م�شاعدة تعمل يف جمال �لبحوث �لعلمية، كنت �أنا 

�ملر�أة �لوحيدة �حلا�شرة. وقد رغب �أحد �ل�شادة باحل�شول على بع�س �لتو�شيح قائًل: »�ل�شلطة 

�للينة ل تعني �إذن دولة �شعيفة«، فاأجبت: ل، �إنها ل تعني ذلك لقد كانت �لمربيالية تتمحور 

دائماً حول تفريغ القوة واإ�ضعافها. ومع اأن مذهب الالعنف الراديكايل الذي تبناه غاندي، 

و�لذي �أظهر عجز �لقوة �لغا�شمة، و�أنهى �حلكم �لإمربيايل، فقد نا�شلت �لهند يف �لعقود �لتي 

تلت من اأجل تاأكيد كفايتها بو�ضفها �ضلطة قا�ضية، وتوج ذلك بامتالكها لالأ�ضلحة النووية.

ومتتلك �لهند يف متناول يدها جميع �لعنا�شر �لتي حتتاجها لكي ت�شع ت�شور�ً مل�شار 

خمتلف؛ ولأنها ما تز�ل دولة نامية، فاإن باإمكانها �أن تختار �أن تتطور ب�شورة خمتلفة. فالهند 

لي�ضت م�ضطرة الأن تتبع ب�ضورة عمياء النموذج االأمريكي لل�ضركات الزراعية، واأن ت�ضبح 

دولة �أخرى من دول �لوجبات �ل�شريعة. وهي لي�شت م�شطرة لأن ت�شمح لرتكيبة ع�شكرية- 

�شناعية باأن متلي �لأولويات �لوطنية. وهي باإمكانها -ويجب عليها- �أن تر�شم طريقها 
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اخلا�ص، واإال �ضيوؤدي بنا جميعنا عامل متهور، يعتمد على اال�ضتهالك من اأجل اال�ضتهالك، 

و�أباطيل فن �لتفوق ع�شكرياً على �لآخرين، �إىل غياهب �لن�شيان.

ويجب على الواليات املتحدة اأن تقوم اأي�ضاً بدورها، اإن مل يكن من اأجل الهند، فليكن اإذن 

من �أجل �أنف�شنا، لأن بقاءنا يعتمد على جناح �لهند. فنحن جميعنا د�خل �لعامل �ملرت�بط 

الذي نعي�ص فيه معر�ضون يف النهاية لالإ�ضابة باأمرا�ص وبائية، ولالحتبا�ص احلراري العاملي، 

ولنهيار �لنظام �لعاملي �لقدمي، ولإثارة �شكوك �إز�ء ما �شوف يحل حمله. وباإمكان �لأمريكيني 

اأن يبدوؤوا باإجبار حكومتنا على االن�ضمام اإىل بقية العامل يف الت�ضدي ب�ضكل مبا�ضر وباأمانة 

للم�شكلة �مللحة �ملتمثلة يف �لحتبا�س �حلر�ري �لعاملي، و�لإقر�ر باإ�شهامنا غري �ملتنا�شب مع 

و�ضع ينطوي على احتمال اخلروج بعواقب مدمرة بالن�ضبة للب�ضرية. ويطرح الكاتب الهندي 

ر�مات�شاندر� غورها، �ملتخ�ش�س ب�شوؤون �لبيئة �شوؤ�ًل عرب عنو�ن كتابه �جلديد: ما مقد�ر 

�لكمية �لتي يجب �أن ي�شتهلكها �لإن�شان؟ وهو �شوؤ�ل يطرح يف �لوقت �ملنا�شب متاماً، و�شوؤ�ل 

�أخلقي للغاية.

وباإمكان االأمريكيني اأي�ضاً اأن يبدوؤوا بالت�ضكيك يف حالة الفو�ضى املت�ضخمة التي اأ�ضبحت 

عليها تركيبتنا ال�ضناعية -الع�ضكرية- ح�ضبما كان قد حذر الرئي�ص دوايت دي.اأيزنهاور 

منذ ن�ضف قرن تقريباً - بقيامها بفر�ص اأولويات يف ال�ضيا�ضة كلفتنا غالياً باالأرواح واالأموال. 

واإذا ماكنا ن�ضعر بالقلق اإزاء تو�ضل ال�ضني اإىل عقد �ضفقة اأ�ضلحة نووية مع باك�ضتان، فعلينا 

�أل نلوم �شوى �أنف�شنا لقيامنا بفتح ذلك �لباب من دون �شبب �أخلقي وجيه نّدعيه.

�لآن  ت�شكل  �لتي  للأ�شلحة  �ملوردة  �لأمريكية  �ل�شركات  �شاعفت  �ملا�شي  �لعام  ويف 

ال�ضركات الرئي�ضة لبيع ال�ضالح يف العامل، من مبيعاتها اإىل احلكومات االأجنبية لرتتفع من 

)10.6( مليارات دوالر اإىل )21( ملياراً. وجاء جزء كبري من الزيادة من مبيعات االأ�ضلحة اإىل 

باك�شتان، مبا يف ذلك طلب ل�شر�ء طائر�ت نفاثة مقاتلة من طر�ز F-16 مببلغ )5( مليارات 

دوالر. ومع املوافقة على �ضفقة االأ�ضلحة النووية بني الهند والواليات املتحدة اأ�ضبحت 

�لهند �إحدى �لأ�شو�ق �لتي ت�شم �أكرب �لإمكانيات لتحقيق �لأرباح بالن�شبة ملتعهدي �لأ�شلحة 

�لأمريكيني �لذين يحرقون وقود �لطائر�ت �لنفاثة يف رحلتهم �ل�شاقة �لطويلة �إىل �شبه 

 ومع ت�ضابق الواليات املتحدة وال�ضني من 
)1(

�لقارة �لهندية من �أجل �لتباهي مبنتجاتهم.
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�أجل تثبيت �ل�شفقات وبيع �لأ�شلحة و�لتكنولوجيا �لنووية �إىل كل من �لهند وباك�شتان، تتقدم 

منطقة جنوب �آ�شية يف طريقها للحتفاظ بلقب �لبطولة على مدى �لعقود �لقادمة كاإحدى 

�أخطر �لأماكن على وجه �لأر�س. 

�إنني �أعتقد �أنه ل ميكن للوليات �ملتحدة �أن تتفوق على �ل�شني على �ملدى �لبعيد يف 

�إىل تدمري  �إىل حتقيق ذلك  �ل�شباق  �لهائلة: و�شيف�شي  �لع�شكرية و�لقت�شادية  �ملقدرة 

بيئتنا واإىل تدمري جمتمعنا. اإن باإمكاننا اأن نتغلب على ال�ضني -اأو باالأحرى اأن ن�ضعى وراء 

ذلك- اإذا ما اأعدنا ترتيب اأولوياتنا وعدنا اإىل جذورنا بو�ضفنا حكماً من ال�ضعب، وبال�ضعب 

ولل�شعب، قادر�ً على تاأكيد �ل�شلطة �لأخلقية يف ميد�ن �لق�شايا �لعاملية ب�شمري مرتاح.

ومتتلك �لهند و�لوليات �ملتحدة، وهما دون ريب، �ثنتان من �أكرب �لنظم �لدميقر�طية 

�لكربى يف �لعامل، فر�شة حقيقية لتذكري بع�شهما باملبادئ و�لأ�ش�س �لأخلقية للحظات 

تاأ�شي�شنا و�ملتعلقة بكل و�حد منا؛ وللبتعاد عن نزعة �لت�شلط �لع�شكري �مل�شت�شرية و�إنقاذ 

�حلياة،  ور�ء  لل�شعي  م�شّخر  جديد  عاملي  نظام  �إيجاد  يف  ن�شهم  �أن  مبقدورنا  �إن  بيئتنا. 

واحلرية، وال�ضعادة، ول�ضمان العدالة واحلياة الكرمية لكل رجل ولكل امراأة. اإن اال�ضتمرار 

يف �لعمل كاملعتاد هو �نتحار، وهو خيار -كما ذّكرنا جريد د�ياموند- قامت به �أكرث من 

ح�شارة و�حدة يف م�شرية �لتاريخ �ملتعرجة غري �أن �لعامل باأكمله يف خطر هذه �ملرة. ولبد 

لنا من �ألَّ ن�شمح للقدر�ت �خليالية �لإبد�عية �أن تخذلنا يف �لوقت �حلا�شر.

واإذا كان لنا اأن نبقى اأحياء بو�ضفنا كوكباً، فاإننا نحتاج اإىل اأن تقوم الهند با�ضتدعاء 

جمموعة جديدة من �لأفكار و�ملو�قف �لأخلقية �ملميزة، من ما�شيها �لثقايف �ل�شحيق -كما 

يفعل عدد كبري جد�ً من �لأفر�د �لر�ئعني، �لذين مت �إعطاء نبذة عنهم يف هذه �ل�شفحات- 

و�شيكون يف هذ� نه�شة �لهند، وخل�شها مرة و�حدة و�إىل �لأبد من نري �لتبعية للغرب، وعودة 

ظهورها املظفرة كدولة عظمى فعاًل.

ثم، ويف حال حالفنا �حلظ، فاإن رحلة �لهند لخرت�ع �لذ�ت �شوف تعيد �خرت�ع �لعامل.
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لقد �آن �لأو�ن لقطاعات جمتمعنا �لتي تتمتع بو�شع مايل �أف�شل لكي تدرك 

�حلاجة �إىل جعل عملية تطورنا �أكرث �شمولية - تتجنب �لبذخ ملجرد لفت �لأنظار، 

وتعمل على حتقيق وفر �أكرب وهدر �أقل، وتهتم باأولئك �لذين يتمتعون بامتياز�ت 

اأقل وتكون قدوة يف االأمانة واالعتدال، وعمل اخلري.

- مامنوهان �شينغ، رئي�س وزر�ء �لهند

 �لنقاط �لع�شر للميثاق �لجتماعي 25 اأيار،»مايو« 2007 

احتفلت الهند يف 21 �آب 2007، بذكرى مرور �ضتني عاماً على ا�ضتقاللها بو�ضفها نظاماً 

دميقر�طياً مفعماً بالقوة و�لن�شاط. وقد كان �لكثريون ي�شككون يف عام 1947، يف اإمكانية 

جناح �لدميقر�طية يف مثل هذ� �لبلد �لفقري و�ملكتظ بال�شكان. ول يز�ل �لكثريون يرون يف 

الدميقراطية الهندية عقبة رئي�ضة اأمام جعل البالد تتبع، مبا�ضرة وب�ضرعة اأكرب، برناجماً 

يتخذ تطبيقه �شفة �ل�شتعجال ويركز على عملية حترير �لأ�شو�ق، وحت�شني �لبنى �لتحتية، 

و�لتنمية �ل�شناعية �مللئمة للجهات �ل�شتثمارية �لأجنبية.

فلماذا ال ت�ضتطيع الهند اأن تكون اأكرث �ضبهاً بال�ضني؟ ملاذا الت�ضتطيع احلكومة جمرد 

اأن حت�ضل ب�ضكل �ضريع على املوافقة الر�ضمية الالزمة لتمرير ما يجب اإجنازه؟ اإن الف�ضاد 

امل�ضت�ضري واالإدارة ال�ضعيفة ي�ضكالن بالتاأكيد عقبات رئي�ضة اأمام تقدم الهند، ولكن ومع كل 

ما فيها من عيوب و�أخطاء، ت�شر �لدميقر�طية على �لبقاء يف �لهند. �إن مو�طني �لهند، وهم 
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من �أكرث �ل�شكان تنوعاً على كوكب �لأر�س، مل يهابو� �ملجاهرة مبا يجول يف �أذهانهم. وهم 

بب�شاطة لن يتبعو� ما ميليه عليهم �حلكم من دون �أن يكون لهم ر�أي فيه.

ويعني وجود عدد فائ�ص من االأحزاب ال�ضيا�ضية و�ضرورة جتميعها يف حكومة اإئتالفية، 

�أن �لآر�ء �ملعار�شة متتلك �لقدرة على �أن تكون م�شموعة يف �لهند �أكرث كثري�ً من �أن تكون 

م�شموعة يف �لوليات �ملتحدة مثًل. ويعرف كل �شيا�شي هندي �أن فقر�ء �لهند هم �لذين 

ي�ضوتون. اإال اأن قادة الهند يعرفون اأي�ضاً اأن النمو االقت�ضادي �ضروري واأ�ضا�ضي لتح�ضني 

فر�ص احلياة جلميع مواطني البالد، واأنه من ال�ضعب حتويل دولة نامية اإىل دولة متقدمة 

من دون �إطلق �لعنان لقوى �لدمار �لإبد�عي �لتي تلحق �ل�شرر بالفقر�ء كيفما �تفق.

�لهند للو�شع �لذي  ��شتيعاب  �زد�د  �أ�شرع،  �لهندي ب�شورة  �زد�د منو �لقت�شاد  وكلما 

. فكيف ت�شتطيع �أن حتافظ على �ملحرك  يجدر بها �أن تختار فيه بني �أمرين �أحلهما مَرُ

ل  �خلارق للنمو �لقت�شادي منطلقاً �إىل �لأمام وباأق�شى �شرعة، من دون �أن تزيد من تاأَكُّ

�لوجود �لو�هي للفقر�ء، فتقو�س بذلك �لرت�بط �لجتماعي ب�شورة خطرية، وتق�شي على ما 

تبقى من البيئة الطبيعية للهند؟

مثابرة �لفقر�ء

على �لرغم من توفر �لأرقام �لتي تدعو للتفاوؤل و�لزياد�ت �لكبرية �ملفاجئة يف �أعد�د 

�مل�شروعات �ل�شتثمارية �لأجنبية وتو�شع �ل�شركات �لهندية �لر�ئدة يف �خلارج، فاإن �لو�قع 

�حلزين يتمثل يف �أن معظم �ملو�طنني �لهنود يظلون فقر�ء �إىل �أبعد �حلدود. وهذ� �لو�قع 

قائم بعد مرور �شتني عاماً من �ل�شتقلل و�شتة ع�شر عاماً من �لتحرر �لقت�شادي، وحتقيق 

منو هائل غري معهود. ويف �لأ�شبوع �لذي �شبق �حتفال �لهند بالذكرى �ل�شتني لل�شتقلل، 

�أ�شدرت �حلكومة �لهندية تقرير�ً مثبطاً للهمة بكل معنى �لكلمة، يك�شف عن �أن )86( باملئة 

من �لهنود �لذين يعملون يف �لقطاع غري �لر�شمي، ومبعنى �آخر �لذين ل يتم فر�س �شر�ئب 

على �أعمالهم �أو ملحقتهم ر�شمياً من قبل �ل�شلطات �حلكومية، يك�شبون �أقل من خم�شني 

�شنتاً يومياً. ومبا �أن �أكرثية �لعاملني من �لهنود يقعون �شمن هذه �لفئة، فقد ك�شف هذ� 

�لتقرير �أن ن�شف �شكان �لهند ل يعي�شون على �أقل من دولرين يومياً فقط، �أو حتى �أقل متاماً 
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من دولر و�حد يف �ليوم: بل هناك 600 مليون هندي يعي�ضون على مبلغ هزيل يرثى له ي�ضل 

�إىل خم�شني �شنتاً يومياً.

ويف �لوقت نف�شه تتز�يد ��شت�شافة فقر�ء �لهند يف �ل�شتعر��س �لكبري للبذخ �لذي يهدف 

اإىل لفت االأنظار من جانب طبقة نخبة هندية منت�ضية باالإمكانيات ال�ضرائية اجلديدة، وباإلغاء 

النظرة القدمية التي تبناها غاندي �ضد اال�ضتعرا�ص العلني للرثوة باعتباره و�ضمة عار. ومن 

هنا �لتوبيخ �لذي وجهه رئي�س �لوزر�ء يف �لنقاط �لع�شر للميثاق �لجتماعي، �لذي قدمه يف 

ربيع عام 2007، اإىل نخبة اأ�ضحاب ال�ضركات وامل�ضروعات التجارية، لكي يعي�ضوا ب�ضورة 

�أكرث تو��شعاً قليًل مر�عاًة ملحنة �ملليني من رفاقهم �ملو�طنني �لأقل ثر�ء. وقد �شخرت منه 

�ل�شحافة �ملخت�شة بتغطية �أخبار قطاع �لأعمال، لكن �مل�شتمعني �لذين يحتفظون بذكريات 

تاريخية اأبعد، �ضمعوا عربه اأ�ضداء كلمات غاندي ونهرو االأبوين املوؤ�ض�ضني للهند، اللذين مل 

تتحقق بعد وعودهما ل�ضعب الهند غداة اإعالن اال�ضتقالل.

ويعي�س فقر�ء �لهند �أوقاتاً ع�شيبة مع تز�يد تردي �أحو�لهم. فقد حذر تقرير بنك �لتنمية 

�لآ�شيوي باأن �لتحرر �لقت�شادي يوؤدي �إىل تو�شيع �لهوة ما بني �لأغنياء و�لفقر�ء يف �آ�شية 

ولي�س ت�شييقها. وقد �قرتن �لت�شخم يف �لهند بتحقيق م�شتويات عالية من �لنمو. وترتفع 

�لأ�شعار ب�شكل عام مبعدل 7 باملئة، بينما ترتفع �أ�شعار �لأغذية �لأ�شا�شية مبعدل �شنوي يبلغ 

)10( باملئة، وهو اأ�ضرع من املعدل ال�ضنوي للنمو االقت�ضادي للهند. ومن الطبيعي اأن الفقراء 

هم �لذين يت�شررون ب�شورة �أكرب.

�خلا�شة  �لقت�شادية  و�ملناطق  �ملناجم،  �ل�شدود،  مثل  �لتنمية  م�شروعات  وفر�شت 

)SEZs( التي اأقيمت يف مناطق »احلقول اخل�ضراء« نزوح املاليني من املزارعني الفالحني 

و�لـ »�لأديڤا�شيز« وهم عادة من �شكان �لغابات، مع تلقي جزء �شغري منهم فقط د�ئماً وعود�ً 

باإعادة توطينهم �أو منحهم حزمة من �لتعوي�شات. ويوؤول م�شري معظم هوؤلء �إىل حتولهم 

�إىل لجئني يف �لد�خل يف �لقطاع غري �ملنظم و�لفقري جد�ً �مل�شور يف �لتقرير �حلكومي. 

ولبد لهذ� �لو�شع من �أن يقود �إىل حالة من عدم �ل�شتقر�ر �ل�شيا�شي و�لجتماعي على نطاق 

وا�ضع، وما حركة التمرد املاوية النامية يف الهند �ضوى اإحدى عوار�ضها.
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ول تز�ل �لهند تو�جه، وخارج نطاق �لفقر، كل �لتحديات �ملخيفة �لتي ورد ذكرها يف هذ� 

�لكتاب منذ عام با�شتثناء �أمر م�شجع و�حد: يبدو �أنه كانت هناك مبالغة يف تقدير �أرقام 

وباء االإيدز. فقد اأ�ضارت درا�ضة �ضدرت عام )2007(، اإىل اأن عدد �ضكان الهند الذين اأ�ضيبوا 

باملر�س رمبا يرت�وح يف �لو�قع ما بني 2 اإىل 3 ماليني �ضخ�ص، وهو ن�ضف العدد الذي جرى 

تقديره �ضابقاً. وكان التقرير اجلديد مبنياً على عمليات م�ضح اأجريت من بيت اإىل بيت، بداًل 

من �لعتماد على معلومات ماأخوذة من عمليات فح�س �لدم من ناحية �لأم. و�إذ� ما كانت 

نتائجها دقيقة، فاإن هذه املعلومات تعد اأنباء رائعة بالن�ضبة للهند.

من جهة �أخرى فقد �زد�دت �أزمة �ملياه �شوء�ً. وي�شتمر �لنق�س يف �إمد�د�ت �لطاقة يف 

اإحداث انقطاعات منتظمة يف التيار الكهربائي، وهي توؤثر على الفقراء والطبقة الو�ضطى 

�أكرث كثري�ً مما توؤثر على �لأغنياء، �لذين يقومون بب�شاطة بت�شغيل مولد�تهم �لعاملة على 

وقود �لديزل. كما عادت �لفي�شانات �لتي مل ي�شبق لها مثيل، باخلر�ب على م�شاحات و��شعة 

من �ملناطق �لهندية يف �ملو�شم �لأخري للأمطار �ملرت�فقة برياح �شديدة، وخلَّفت ور�ءها 

حقواًل تالفة وقرى مدمرة، ووفيات واأمرا�ضاً. ومل تعمل احلكومة الهندية على توظيف اجلهد 

والوقت واملال الذي حتتاجه يف اإطار اال�ضتعدادات، التي تتخذها ملواجهة الكوارث بالن�ضبة 

لهذه �ملاأ�شاة، �لتي حتدث كل عام، و�أدى �لإفر�ط يف بناء �حلو�جز �لرت�بية ملحا�شرة مياه 

�لأنهار �إىل تفاقم �لأ�شر�ر، �لتي �أحلقتها �لأمطار �ملو�شمية يف عام )2007(، واأف�ضحت املجال 

اأمام حدوث هجوم كا�ضح للمياه والوحول �ضبيه بذاك الذي �ضهدته والية نيواورليانز. وتظل 

حمنة معاناة املزارعني الطويلة، حمنة رهيبة مع حتديد عدد حوادث االنتحار يف ال�ضنوات 

الع�ضر املا�ضية باأكرث من مئة األف واقعة.

وقد اأُرغمت الهند جمدداً على ا�ضترياد كميات قيا�ضية من القمح، لتلبية الطلب على هذه 

املادة يف عام 2007 و2008. والواقع فاإن التهافت املذعور على ال�ضراء من جانب الهند كان 

امل�ضوؤول عن رفع اأ�ضعار القمح يف بور�ضات ال�ضلع االأ�ضا�ضية يف عام 2007، اإىل م�ضتويات اأدت 

�إىل حتطيم �لأرقام �ل�شابقة ورفع �أ�شعار �لأغذية يف �أنحاء �لعامل.
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ثمن العمل كالعادة

وتخبو �لروؤية �مل�شجعة لعدد كبري من �لهنود �لذين �أجريت معهم �أحاديث ومقابلت 

اإعداد هذا الكتاب، مع كل يوم مير تتقبل فيه الهند منهج العمل املعتاد املبني  من اأجل 

على �ل�شتهلك و�ملتبع يف عملية تطوير �لبلد. وي�شتمر �لتو�شع �لعمر�ين �لذي يفتقر �إىل 

�لتخطيط مع بذل حماولت قليلة لتحقيق وفٍر يف �لطاقة �أو ت�شتمر وقائع حياة معظم مو�طني 

املناطق احل�ضرية، كما لو اأن الهند مل تواجه م�ضكالت يف الطاقة اأو التلوث، وكاأنه مقدر على 

جميع الهنود اأن ي�ضلوا من النقطة A اإىل النقطة B بو�شاطة �شيارة خا�شة. وهذ� كله يدعو 

لل�شتغر�ب ب�شورة �أكرب. حيث تقوم �ملدن يف �لعامل �ملتقدم باتخاذ خطو�ت و��شعة وجدية 

نحو مراعاة اأهمية »املو�ضوع البيئي« لدى اإقامة البنى التحتية، فتلتزم باملحافظة على البيئة 

عرب كل �ضيء يت�ضل بهذه امل�ضاألة، بدءاً بقوانني البناء االأكرث �ضرامة، التي توؤمن مردوداً 

للدرَّ�جات  و�إن�شاء م�شار�ت خم�ش�شة  �لآليات،  �شري  و�لقيود على حركة  للطاقة،  �أف�شل 

الهوائية وامل�ضاة يف �ضوارع املدن تكون �ضديقة للبيئة العمرانية.

 �إنني �أعي�س يف مدينة نيويورك. ومثلي مثل �لكثريين من �شكان نيويورك، فاإنني ل �أمتلك 

�شيارة، ول �أطمح �إىل ذلك. ومعظم �شكان باري�س �لذين �أعرفهم ل يطمحون �إىل �قتناء 

�شيارة �أي�شاً. ولكن �شكان نيويورك وباري�س ميتلكون �شيئاً ح�شرياً ل ميتلكه �لهنود: �لأر�شفة، 

ممرات امل�ضاة عرب ال�ضوارع، و�ضائط نقل عامة ممتازة، م�ضارب للدراجات النارية، ومدار�ص، 

مكاتب بريد، حد�ئق عامة وحمال جتارية تقع �شمن نطاق جماور، وميكن �لو�شول �إليها 

دون م�شقة. وبا�شتثناء مو�طني نيودلهي �لذين يحظون بنظام ممتاز لقطار �لأَنفاق، فاإن 

�ملحظوظني جد�ً فقط من �أ�شحاب �لمتياز�ت �لعالية يف �لهند من �شكان �ملباين و�لبيوت 

باهظة �لثمن، �ملزودة بالبو�بات يتمتعون بهذه �ملز�يا �حل�شرية �لأ�شا�شية.

ولي�س من �ل�شروري �أن يكون �لأمر على هذ� �ملنو�ل، فال�شخ�شيات �ل�شتثنائية �لتي 

جرى تقدمي نبذة عنها يف هذ� �لكتاب توؤكد مرة تلو �لأخرى: �أن يف متناول �لهند كل �لعنا�شر 

�للزمة لو�شع ت�شور مل�شتقبل خمتلف بدًل من مكابدة م�شقة �ملرور باملر�حل �ملوؤملة �ملختلفة 

لعملية �لت�شنيع، وبناء �لقوة �لع�شكرية �لتي مر بها �لغرب يف �لقرن �لع�شرين. ويقوم �لآلف 

من االأ�ضخا�ص املتفانني واملخل�ضني وجماعات وحركات رئي�ضة بالعمل يومياً يف الهند من 
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�أجل تبني م�شار خمتلف. غري �أنه من �ل�شعوبة مبكان مقاومة دو�فع مو��شلة �إد�رة �لعمل 

كاملعتاد، ل �شيما يف بلد يخترب فيه عدد كبري من �شعبه مغريات �لثقافة �ل�شتهلكية �لع�شرية 

للمرة االأوىل.

لقد �ن�شم �لعديد من �ل�شركات �لر�ئدة و�لنا�شطة جتارياً و�قت�شادياً يف �لهند، �لتي 

ت�ضجعت بوجود مقدرة جديدة على التناف�ص ب�ضكل مبا�ضر مع ال�ضركات الرئي�ضة متعددة 

�آ�شية، و�مل�شتفيدة ب�شكل مبا�شر من عقد  �أمريكة، و�شرقي  �أوروبة، و�شمال  �جلن�شيات يف 

�ضفقات رابحة مع �ضركات اأجنبية كبرية، ان�ضمت اإىل نظرياتها االأمريكية يف ال�ضغط من 

�أجل قيام نظام ر�أ�شمايل يرت�شخ �شيئاً ف�شيئاً، ويتبع منوذج عهد �لرئي�س �لأمريكي ريغان يف 

كونه نظاماً م�ضمماً على النجاح، وحتقيق ما يريده، ويتعامل باإ�ضلوب موؤات للعمل التجاري 

ب�شكل ي�شمح بانتقال �لأمو�ل ببطء من �لدول �لأغنى �إىل �لأفقر: لقد �أنفقت جماعات 

ال�ضغط الرئي�ضة املهنية يف البلدين »احتاد ال�ضناعات الهندية )CII( وجمل�ص االأعمال 

االأمريكي - الهندي )VSIBS( املاليني من الدوالرات لل�ضغط على جمل�ص النواب االأمريكي 

من اأجل الدفع باجتاه احل�ضول على موافقته على االتفاقية النووية الهندية االأمريكية يف 

�ملجال �ملدين ب�شبب �ملليار�ت من �لدولر�ت، �لتي �شيجنيها �أع�شاء هذه �جلماعات �إذ� ما 

مت مترير �ل�شفقة.

�إن م�شروعهم �لآتي هو: عقد �تفاقية جتارة حرة بني �لبلدين. وميكن للمرء �أن يتخيل 

فقط �لآثار �ملدمرة �لتي �شتلحق بفقر�ء �لهند �إذ� ما كان م�شريهم م�شابهاً تقريباً مل�شري 

فلحي �ملك�شيك يف �أعقاب توقيع �تفاقية �لتجارة �حلرة لدول �شمال �أمريكة. وما مل يتم 

تدبر مو�شوع �لتفاقية بعناية، فاإن »�شوت �ل�شفط �لعملق« كما عرّب عنه �ملر�شح �لرئا�شي 

ال�ضابق رو�ص بريو ب�ضكل ركيك للوظائف التي تغادر الواليات املتحدة �ضوف ياأتي من الهند، 

ولي�س �ملك�شيك و�شوف تكون وظائف ذ�ت خرب�ت عالية، وكذلك وظائف يف حقل �لت�شنيع.

اأما بالن�ضبة لل�ضركات التجارية االأمريكية والهندية الكربى فاإن االأمر برمته يتعلق باملال. 

وتعتزم حكومة الهند زيادة مقدراتها الدفاعية يف حماولة لتبني و�ضع القوة العظمى باملقارنة 

مع مكانة فرن�ضة، رو�ضية واململكة املتحدة - اإن مل يكن ال�ضني اأو الواليات املتحدة. ويتوقع 

اأن تنفق الهند يف ال�ضنوات اخلم�ص املقبلة وحدها )60( مليار دوالر مقابل م�ضرتيات االأ�ضلحة 
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�لتقليدية. )على �لرغم من �لزياد�ت �ملتو��شعة يف �لنفقات �لجتماعية، فاإنها �شتنفق مبلغاً 

�شئيًل ن�شبياً على �ل�شحة، �لتعليم، �لطاقة �لبديلة، و�لبيئة(. وترغب �ل�شركات �لأمريكية 

باحل�شول على قطعة كبرية من هذه �لفطرية �ملغرية للغاية، وهي تخ�شى �أنه ومن دون تقدمي 

هدية �لتفاقية �لنووية يف �ملجال �ملدين مع �لهند، ف�شوف يجري �إبعادها من قبل �لدول 

املحتالة املتعط�ضة لبيع االأ�ضلحة الدفاعية، �ضعياً وراء الدوالرات الهندية، التي �ضتنفق على 

�لدفاع، �أل وهي: رو�شية وفرن�شا و�إ�شر�ئيل وحتى �ل�شويد.

كما ترى ال�ضركات الهندية فر�ضاً لقيام م�ضروعات كبرية عرب توريدات االأ�ضلحة الدفاعية 

املقررة لبالدها. وتطالب احلكومة الهندية اأن يت�ضمن جزء كبري من عقود االأ�ضلحة اجلديدة 

بند�ً حول �ل�شتثمار يف �لهند، و�أن حت�شل �ملوؤ�ش�شة �ل�شناعية �لهندية على �مل�شاعدة يف 

جمال تطوير مقدراتها ب�ضفتها اأحد امل�ضنعني الكبار لالأ�ضلحة يف العامل. وهي متلهفة 

لتو�شيع �رتباطاتها مع �ل�شركات �لأمريكية �لقوية، كما تثبت عملية تعميق �لرتباط ما بني 

جمموعة �ضونيل ميتال و�ضركة وول-مارت. وتعد االتفاقية �ضفقة رابحة بالتاأكيد بالن�ضبة 

للعمل التجاري االأمريكي والهندي.

�أما �لعن�شر �ملربح �لآخر يف �لتفاقية �لنووية فيتمثل يف قطاع �لطاقة، مع وجود تناف�س 

�ضديد بني الواليات املتحدة، رو�ضية، وفرن�ضة يتوقع اأن يرتكز حول بناء املفاعالت النووية 

�جلديدة للهند، ويف �إتاحة فر�س كبرية لل�شركات �لهندية للدخول يف �لعملية �أي�شاً. هذ� 

على �لرغم من �أنه من �ملتوقع �أن توفر �لطاقة �لنووية مقد�ر�ً �شغري�ً جد�ً من �حلاجات 

�لكلية للهند )�أو �لوليات �ملتحدة( من �لطاقة لن�شف �لقرن �لقادم. لقد متكنت موؤ�ش�شات 

�شناعة �لطاقة �لنووية من �إعادة �لعتبار �إىل ذ�تها عرب ��شتغلل �ملخاوف �لتي يثريها 

�لحتبا�س �حلر�ري �لعاملي و�إعادة �لرتويج للطاقة �لنووية بو�شفها �لطاقة »�لنظيفة �لآمنة«، 

�لتي �شوف حتقق معجزة باإنقاذنا من �لتغري�ت �ملناخية. ويف تلك �لأثناء، كان لبد من 

�إغلق مفاعل نووي يف تيني�شي يف �شيف عام 2007، الأن درجة حرارة مياه النهر التي اعتادت 

�أن تربده كانت د�فئة جد�ً لكي تكون فاعلة؛ كما ت�شرر مفاعل يف �ليابان ب�شكل خطري بفعل 

حدوث هزة اأر�ضية. وعانى مفاعل يف ال�ضويد  حالة مريعة قاربت حالة الذوبان ولكن ال داعي 

للقلق، فاملفاعلت �لنووية »خالية من �لتلوث«.
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ال�ضراكة االأمريكية الهندية تتعر�ص للهجوم

مل يفلح كل �ل�شغط �لذي مور�س يف و��شنطن يف �إخماد �لعرت��شات على �لتفاقية 

مع �لهند. ومت �لتعبري عن �لعرت��شات يف �لهند ب�شكل قوي �شارخ، ومتيزت بنربة عالية 

وكانت يف جزء منها �ضيا�ضات حزبية تافهة عدمية االأهمية - اعرت�ص حزب جاناتا على 

اأ�ضا�ص ال�ضيادة الوطنية يف حني اأن احلزب هو الذي كان قد بادر اإىل العمل على التو�ضل اإىل 

االتفاقية يف املقام االأول، واأ�ضبحت الهند حتت زعامته دولة نووية يف عام 1998 - ويف جزء 

�آخر حالة من عدم �لأمان �ملخيم على �لبلد، �لتي تثري �شعور�ً مبالغاً فيه من �لتهديد لل�شيادة 

الوطنية من اأية جهة اأجنبية. وكان االأكرث اإثارة للذعر بالن�ضبة لرئي�ص الوزراء �ضينغ، وحزب 

�ملوؤمتر �لذي يتزعمه قيام �لأحز�ب �ل�شيوعية �لهندية، �لتي يعتمد حزب �ملوؤمتر على دعمها 

للمحافظة على احلكومة احلالية يف ال�ضلطة، بتمزيق االتفاقية واملطالبة بتاأجيل اإبرامها 

على �لأقل. وقد �أ�شرت هذه �لأحز�ب على موقفها ورف�شت تغيريه. ورمبا تو�جه �حلكومة 

اأي�ضاً اأزمة ثقة قد ُتف�ضي اإىل التعجيل باإجراء انتخابات مبكرة.

كان �لعرت��س �لرئي�س للي�شار يتمثل يف: �خلوف باأن �ل�شر�كة �لإ�شرت�تيجية و�لقت�شادية 

�ملتنامية للهند مع �لوليات �ملتحدة تعر�س للخطر ��شتقللية �لهند يف ر�شم �ل�شيا�شة 

من  امل�ضالح  اأ�ضحاب  جانب  من  للبالد  كامل  ا�ضتغالل  اأمام  املجال  وتف�ضح  اخلارجية، 

املتنفذين يف ال�ضركات االأمريكية- والهندية وغريها من ال�ضركات االأجنبية. وال يرى الي�ضار 

�لهندي يف �لوليات �ملتحدة، لعباً لطيفاً ل ي�شكل �أية خطورة، �إطلقاً. ونظر�ً لل�شغط �لذي 

ميار�شه �مل�شتثمرون �لأجانب للتهرب من قو�نني �لعمل �لهندية مع �أنها تطبق على جزء �شغري 

جد�ً من �لقوة �لعاملة يف �لبلد، وكذلك �لتهرب من جمموعة من �لقو�نني �لأخرى �ملعمول 

بها يف �لهند و�ملتعلقة بحقوق ملكية �لأر��شي وغريها من �ملناطق، فاإن هناك �حتماًل باأن 

يخ�شر �لي�شار �لهندي �لكثري نتيجة حدوث تقارب �أوثق مع �لوليات �ملتحدة. غري �أن هذ� لن 

ي�شكل خ�شارة من وجهة نظر �ل�شركات �لتجارية �لأمريكية �لتي تخ�شى من »تاأثري فنزويل« 

يف �لهند مما قد ينتزع منها �شيطرتها على �شوقها �ملربحة، �لتي مل يجر ��شتثمار حجم 

�إمكانياتها �شوى على نطاق �شيق ل يذكر.
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من �ملحتم �أن �لهند، ووفقاً للحجم �ملطلق لعدد �ل�شكان، و�لقت�شاد، و�لقوة �لع�شكرية �ملتنامية، 

�شوف حتقق �ملعايري �لأ�شا�شية، �لتي جتيز لها �لدخول �إىل �لعامل �ملهيب »للقوى �لعظمى«، �لذي 

ت�ضعى اإليه. ولكن وكما ت�ضاءل اخلبري الفرن�ضي الكبري يف ال�ضوؤون الهندية كري�ضتوف جافريلو 

»�لقوة لفعل ماذ�؟« �إن جي�شاً جر�ر�ً جمهز�ً ب�شو�ريخ متو�شطة �ملدى، غو��شات نووية، طائر�ت 

مقاتلة نفاثة من طراز F-18، و�أحدث ما مت �خرت�عه من �أجهزة �ملر�قبة، لن يكون ذ� فائدة للهند 

فيما لو مل تعد ترى ما الذي جعل من الهند دولة عظيمة بحق.

وتاأخذ �لهند درو�شاً من �شفحات كتاب �مل�شرحيات، �لتي �ألفتها �لوليات �ملتحدة �لر�غبة 

ب�شدة يف لعب دور �ملعلم و�جلهة �ملوردة للمعد�ت. ولكن �ل�شباق على �لتفوق �لع�شكري هو 

�شباق نحو �لن�شيان على �ملدى �لقريب. ويحتاج �لإن�شان فقط �إىل �إلقاء نظرة على �لو�شع 

�حلايل للمديونية �لأمريكية يف �شوء �حلرب على �لعر�ق، و�لرب�هني �لعديدة �لتي تثبت �أن 

�لوليات �ملتحدة قد ف�شلت يف �ملحافظة على بنيتها �لتحتية �لأ�شا�شية وحت�شينها ب�شكل و�ٍف، 

�أو �إلقاء نظرة على �لدليل �ملوؤ�شف على �لإخفاق يف توظيف �جلهد و�ملال و�لوقت يف �حلاجات 

�لب�شرية �لأ�شا�شية للرعاية �ل�شحية �ملتميزة و�لتعليم �ملتميز، جلميع مو�طنيها. فلي�س هكذ� 

يجري و�ضع برنامج �ضيا�ضي ي�ضمن املقدرة على التناف�ص والرغبة يف حتقيق الفوز م�ضتقباًل 

على م�ضتوى البالد. 

والبد من التذكري يف اخلتام اأن الهند دولة نووية تقع اإىل جوار دولتني نوويتني يف منطقة 

م�شحونة بحالة من عدم �ل�شتقر�ر، معظمه ناجم عن حالت غري طبيعية وخميفة من 

�لتفاوت يف �لأو�شاع �لقت�شادية و�لجتماعية وحدوث تدهور بيئي خطري، وهي ق�شايا لن 

حتلها اأية تر�ضانة من االأ�ضلحة مهما كرب حجمها.

ردة فعل معادية مت�ضاعدة

بعد خم�شني عاماً من �ل�شتقلل، وعلى �لرغم مما �شدر عن �حلكومة �لهندية من 

تطمينات �إيجابية، فاإن �لهند تو�جه خطر �لتخلي عن �لفقر�ء وعن �لإرث �لر�ئع للأب 

�ملوؤ�ش�س للمة و�لأكرث تاثري�ً، �أل وهو �ملهامتا غاندي. فالهند تقوم وحتت �شغط �شديد 

من اأ�ضحاب امل�ضالح التجارية برمي تراثها الزراعي وكل ما يت�ضل بالزراعة والفالحني 
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حل و�ل�شكان �لأ�شليني ل�شالح منوذج قدمي و�شام ب�شكل خطري، يعود �إىل �لقرن  و�لرعاة �لرُّ

التا�ضع ع�ضر والقرن الع�ضرين، يركز على التنمية ال�ضناعية، الزراعة االحتكارية وتو�ضع 

املناطق العمرانية.

هل من �ملمكن »تنمية �لإن�شاف« ح�شبما ت�شاءل موكي�س �آمباين، �أغنى رجل من �أ�شحاب 

�آمباين  �ل�شيد  ثروة  �زد�دت  لقد  عام؟  قبل  �ل�شفحات  هذه  بد�ية  يف  �لهند،  يف  �ملليار�ت 

ب�شرعة كبرية يف �أثناء �لعام �لذي م�شى منذ �أن كتبت هذ� �لكتاب.. وهو �لآن �أحد �أكرث 

الرجال ثراء على كوكب االأر�ص، وتقدر ثروته باأكرث من )60( مليار دولر. وعلى �لرغم من 

�ملنا�شد�ت �لتي وجهها رئي�س �لوزر�ء، فهو لي�س خجوًل �لبتة من �لتباهي مبا ميلكه. ففي عام 

2007، نقلت �ل�شحافة �لعاملية تقارير �إخبارية عن �ملبنى �ل�شكني �ملزمع �إن�شاوؤه من �شتني 

طابقاً للإقامة �ل�شخ�شية لأفر�د عائلة �ل�شيد �آمباين �ل�شتة، كامًل مع ِمر�أَب مكون من 

اأربعة طوابق ال�ضتيعاب جمموعة ال�ضيارات الوا�ضعة التي ميلكها، اإ�ضافة اإىل مهبط لطائرة 

مروحية. و�شوف يرتفع برج �لبيت �جلديد فوق مدينة بومباي، حيث يعي�س )60( باملئة من 

�شكانها من دون ماأوى �أو يف �لأحياء �ل�شعبية �لفقرية. ووفقاً ملا ورد يف �لتقارير �لإخبارية، 

فاإن م�شكن عائلة �آمباين �شوف يوظف طاقماً �إد�رياً ي�شم �شتمئة �شخ�س. ويتوقع �لنتهاء 

من �أعمال �لبناء بحلول خريف عام 2008. ومن ال�ضعب تخيل اأن يكون باإمكان اقت�ضاد 

�لهند على �لإطلق تنمية ثروة كافية جلميع �شكان مدينة بومباي، لكي يعي�شو� حياة بذخ 

و�إ�شر�ف مثلما يعي�س �ل�شيد �آمباين.

وقد �أبلغني �أحد رجال �لقت�شاد �أن هناك طريقة جمربة و�شحيحة لتنمية �لإن�شاف: 

»�إنها تدعى �إعادة توزيع �لدخل عرب فر�س �ل�شر�ئب و�لإنفاق �حلكومي«. وكانت حكومة 

�لهند قد قدمت بع�س �لتعهد�ت بتحقيق هذ� �لأمر وعلى نطاق �أو�شع مما �شرتغب فيه 

�أو�شاط رجال �لأعمال، ولكنه �أ�شيق كثري�ً مما حتتاجه جموع �لفقر�ء يف �أنحاء �لبلد و�شيق 

جد�ً مقارنة بنطاق �لإنفاق �لع�شكري للهند. وبينما يقوم بع�س روؤ�شاء �ل�شركات �لتجارية 

باتخاذ خطو�ت عملية من �أجل �لإذعان مكرهني للحد �لأدنى �لثلثي من �لأرباح، فاإن 

�لآخرين ي�شتغلون ثرو�تهم �لتي جنوها حديثاً، ليطبقو� مناذج من �لعمل �لتجاري تعطي 

عو�ئد كبرية للم�شتثمرين، ولكنها تفعل ذلك مقابل ثمن �جتماعي وبيئي غري مقبول. ويبدو 
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�أن �حلكومة وقد �أ�شرها �إغو�ء �ل�شتثمار �لأجنبي �ملبا�شر و�شرورة حتقيق �إمناء �شناعي غري 

قادرة على و�ضع حد للعديد من هذه املمار�ضات. ول�ضوء احلظ، فاإن اأفعالها ال تتفق بب�ضاطة 

مع لغتها �ملنمقة �جلديرة بالثناء.

اإن ما ال ت�ضتطيع احلكومة اأن تكبحه، يقوم املواطنون الهنود وب�ضورة متزايدة، بتويل اأمر 

و�ضع حد له، وبو�ضائل عنيفة اأحياناً. كما تت�ضاعد ردة الفعل العدائية �ضد التطور مع كل تنازل 

يقدم لل�شركات �ل�شتثمارية ويف غياب �أي �إجر�ء�ت حلماية �لآلف من �لهنود �لذين ُيرغمون 

 Maoist على ترك �أر��شيهم �أو �أعمالهم بالقوة. ويو��شل متمردو حركة �ملاويني �لناك�شال

�لبنغال، تر�فقت  �إقليم  نانديغر�م غربي  Naxalite ك�شب مو�قع ل�شاحلهم. ففي منطقة 

اإن�ضاء منطقة  باأعمال عنف احتجاجاً على  املزارعون والقرويون  التي قادها  االعرتا�ضات 

�قت�شادية خا�شة من �أجل �إقامة بناء �شخم ملعمل كيماوي على م�شاحة )34,000( فدان، وكان 

يهدد بحرمانهم من �لو�شيلة �لوحيدة �لتي ميلكونها لك�شب �لعي�س، �أَل وهي �أر�شهم. ويف �شهر 

�آذ�ر من عام 2007، بلغ �لنز�ع ذروته وُقِتلت �أعد�ٌد كبريٌة من �لنا�س. ومما يثري �ل�شخرية، �أن 

�حلكومة �ل�شيوعية للولية هي �لتي قامت بتن�شيق �إِجر�ء�ت �لقمع �لعنيفة �لتي �تخذت �شد 

�لحتجاجات. وقد �أجربت �حلكومة يف �لنهاية على نقل �مل�شروع �إىل مكان �آخر.

ويف �ضهر اأيلول من عام 2007، دفعت االحتجاجات العنيفة التي جرى تنظيمها عند موقع 

عدد من حمال �ل�شوبر ماركت �لعديدة و�حلديثة �لتابعة ل�شركة »ريلين�س«، لبيع �ملنتجات 

�لزر�عية �لطازجة �لتي �أُقيمت وفق منوذج �ملق�شور�ت �لكبرية �لذي تعتمده �شركة وول-

مارت، دفعت بحكومة ولية �وتار بر�دي�س �ملنتخبة حديثاً �إىل �إ�شد�ر �أو�مر باإغلق هذه 

�ملحاّل، حتى يكون بالإمكان تقومي تاأثريها على �أرز�ق بائعي �خل�شر�و�ت �ملحليني، و�أ�شحاب 

ميلكها  �لتي  و�ملتاجر  �خل�شر�و�ت  بائعي  من  �لآلف  ع�شر�ت  وكان  �ل�شغرية.  �لدكاكني 

ويديرها �أفر�د �لأ�شر �ل�شغرية، قد حرمت من م�شدر دخلها ب�شبب هذه �ملتاجر �لكربى، 

التي تعد »باإلغاء الو�ضيط« لكي تدفع للمزارعني اأ�ضعاراً اأعلى، وتقدم للم�ضتهلكني اأ�ضعاراً اأقل، 

)وجتني اأرباحاً هائلة على الهام�ص ما بني هذا وذاك(، ومل تقت�ضر االحتجاجات على اأوتار 

بر�دي�س، وهي تهدد باأن تعم �أرجاء �لبلد باأكملها. �إن �لندفاع للتخل�س ممن »يفتقرون �إىل 

�لكفاية« يف �ل�شوق �لهندية ميكن �أن تكون له عو�قب �جتماعية وخيمة، عندما يتاألف هوؤلء 
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�لذين »يفتقرون �إىل �لكفاءة« من �ملليني من �لنا�س، �لذين يتدبرون �أمور معي�شتهم بالقليل، 

مما ي�شد رمقهم، ولي�س �أمامهم مكان �آخر يلجوؤون �إليه للح�شول على عمل. �أما �لأ�شعار 

االأقل املوعودة، فهي جمرد اأقل بالن�ضبة للم�ضتهلكني من اأبناء الطبقة الو�ضطى، الذين �ضوف 

يقومون بالت�شوق يف �ملخازن �جلديدة �ملزودة باأجهزة تكييف �لهو�ء.

ت�ضمل  اقت�ضادية  زراعية  اأ�ضاليب  توفر  اإىل  املتاجر حتتاج  فاإن هذه  اإىل ذلك  اإ�ضافة 

وباتت  �لثقيلة.  �ل�شناعية  و�لأ�شمدة  �حل�شرية  �ملبيد�ت  و��شتخد�م   
*
االأحادية الزراعة 

املحا�ضيل املعدلة وراثياً وتعري�ص االأغذية لالإ�ضعاعات، املوجودة �ضابقاً يف االأطعمة، مهياأة 

للنت�شار على نطاق و��شع يف �لهند وب�شكل متز�يد �أي�شاً. وكانت �لوليات �ملتحدة ت�شمح 

با�ضترياد اأ�ضجار املانغو الهندية يف عام 2007، �ضريطة اأن ت�ضل فقط يف �ضحنات جتارية، 

)وبذلك ت�شمن �ل�شوق للمز�رعني �لكبار( وكان يجري تعري�شها للإ�شعاع �لنووي يف �أحد 

�ملر�فق �ملرخ�شة من قبل �حلكومة  �لأمريكية قبل �شحنها. 

وهذا ي�ضع ال�ضل�ضلة الغذائية للهند على م�ضار مناق�ص لذاك املعمول به يف الواليات املتحدة، 

حيث تعد �لأغذية �لع�شوية �أ�شرع �أق�شام �شوق �لأغذية تطور�ً. فاأ�شو�ق �ملز�رعني ت�شهد �نتعا�شاً 

رة ببطء. وقد  كبري�ً وتزد�د وب�شرعة �شعبية �لأغذية �ملحلية و�حلركات �ملوؤيدة للأطعمة �ملح�شّ

�لوقوف يف  �ل�شعب  لكنه من  �ل�شناعية،  بالزر�عة  ذرعاً  �ملتحدة  �لوليات  �لنا�س يف  �شاق 

وجه جماعات �ل�شغط �لقوية يف �ل�شركات �لتجارية �لزر�عية، ورفع �ل�شرر �لذي مت �إحلاقه 

باالأرا�ضي، واملياه، واحلياة الربية -عدا عن ذكر املجتمعات املحلية الب�ضرية واأعداد املزارعني 

�لذين ميتلكون �خلربة- و�إعادة �لعمل بنظام بيئي حكيم لإنتاج �لأغذية. 

الهند لي�ضت م�ضطرة ل�ضلوك هذا امل�ضار ذاته. فهي ت�ضتطيع -ويجب عليها- اأن حتت�ضن 

�إن �لثمن �لب�شري و�لبيئي لعدم �لقيام  �لزر�عة �مل�شتد�مة، �لتي ي�شكل �ملز�رع حمورها. 

بذلك �شوف يثقل كاهل �لهند للغاية، و�إىل حد ل تقوى على حتمله.

وحتى اأبناء الطبقة الو�ضطى يعي�ضون اأوقاتاً ع�ضيبة يف الهند بلد التطور ال�ضريع. وترى 

عمتي وعمي اأن احلياة يف غورغاون باتت متعبة ب�ضورة متزايدة. وهما حمظوظان جداً  ليكونا 

* الزراعة الأحادية: زراعة حم�سول من النوع نف�سه يف الأر�س نف�سها كل عام. (املرتجمة)
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قادرين على الرحيل بعيداً اإىل اأمريكة ال�ضمالية يف اأثناء الف�ضل احلار عندما ترتفع درجات 

�حلر�رة ب�شكل منتظم �إىل )100( درجة فهرنهايت، وينقطع �لتيار �لكهربائي �شاعاٍت يف كل 

يوم خانق، مما يوؤدي �إىل توقف �أجهزة �لتكييف عن �لعمل، و�أجهزة �لتلفاز و�حلا�شوب. ومع 

�أنهما ل يو�جهان خطر �جلوع، فقد �شعر� بتاأثري �لأ�شعار �ملرتفعة على ميز�نية �لأ�شرة.

ول تز�ل �لثقة بامل�شتقبل �لتي تبعث على �لده�شة �لتي مل�شتها يف �لهند يف عام 2005 و2006، 

عندما قمت باإجناز �جلزء �لأعظم من �لبحوث �ملتعلقة بهذ� �لكتاب، ل تز�ل قائمة. وي�شتمر 

�لهنود يف �متلك �آمال كبرية بالن�شبة مل�شتقبل بلدهم. وهم ما يز�لون يعتقدون �أنها �شائرة 

�أخري�ً على درب �لعظمة �ملعرتف بها. �إل �أن هنالك �لآن �أكرث من م�شحة من �لقلق �أي�شاً، 

مع �إح�شا�س ملمو�س باخلوف يتل�شى عند حو�ف �ل�شعور �ملثري بالبتهاج و�لإميان باملقدرة 

على معاجلة امل�ضكالت ب�ضهولة. فاملخاوف تكرب مع كل انقطاع للتيار الكهربائي، وكل في�ضان 

مدمر، وكل �شباح �شائع يف زحام حركة �ملرور، وكل مترد دموي يقوم به �ملتمردون �ملاويون 

اأو حزن مرئي لفالح نازح.

لقد تقبل معظم �لهنود حقيقة �أن �لهند لن تلحق بال�شني على �لإطلق، وهي يف �لو�قع 

ترت�جع �أكرث فاأكرث خلف جارتها �لعملقة. وكما هو �حلال يف باقي �أنحاء �لعامل، ت�شكل 

اأزمة االئتمان امل�ضريف احلالية يف الواليات املتحدة �ضبباً للذعر يف الهند. فحدوث ركود 

�قت�شادي طويل يف �لوليات �ملتحدة ميكن �أن يلغي �لكثري من �لتطور �ملوعود يف �لهند 

واملرتبط ب�ضكل متزايد باالقت�ضاد االأمريكي. ويحذر �ضوٌت واأحياناً هم�ضٌة واأحياناً �ضياح 

حاٌد باأن احلزب الغربي لال�ضتهالك من اأجل اال�ضتهالك بحد ذاته والراأ�ضمالية »امل�ضحونة 

مبحرك توربيني«، كما �أ�شماها جورج �شورو�س، �لتي ��شتقطبت �جتذ�ب �هتمام عدد كبري 

باأو�مر من جممع  �رتهانة  عاملي مت  و�قت�شاد  و�لعاملية،  �ملحلية  �ملوؤ�ش�شات �حلكومة  من 

�ضناعي ع�ضكري هائل، �ضوف يواجهون يوماً ما عواقب ما اأقدموا عليه.

عامل �آخر ممكن

هل �شتفي �لهند بوعد هذه �للحظة وتعمل يف �شبيل �خلري �ملثمر بناًء على �لتعهد �لذي 

قطعه جو�هر لل نهرو على نف�شه ل�شعب �لهند يف خطبته �ل�شهرية غد�ة ح�شول بلده على 

خامتة
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��شتقللها، باأن يحرر �لهنود جميعهم من »�لفقر و�ملر�س وعدم تكافوؤ �لفر�س؟«، هل �شيكون 

لدى الهند ال�ضجاعة ال�ضيا�ضية واجلراأة الفكرية لو�ضع ت�ضور مل�ضري وطني للقرن احلادي 

و�لع�شرين، خا�س باملرحلة �للحقة للت�شنيع، وي�شتند يف �أ�ش�شه �إىل تقاليدها �لقدمية 

و�لر�شالة �لثورية �حلقة �ملتعلقة مببد�أ �للعنف �لتي �شمنت حريتها؟

اإن احليوية املطلقة ل�ضعب الهند، و�ضحر ثقافتها الفنية �ضواء القدمية، واملعا�ضرة ت�ضكل 

ينابيع للإبد�ع و�لقدرة على �لتكيف و�ملرونة ُتلهم وتدعم �ملليني من �لأ�شخا�س يف �لهند 

ويف �أنحاء �لعامل كل يوم. هناك م�شتوى و�ٍف من �حليوية �لفو�شوية يف كل جانب من جو�نب 

هذه �لبلد �لر�ئعة، يجعل �لهند تتفادى د�ئماً �لتعميمات �ل�شهلة، حتى، وهذ� �أخل�س �أملي، 

ما يتعلق منها بالتوجهات �لأكرث �شوء�ً لّلحظة �لر�هنة. وتبقى �ل�شلطة �ل�شيا�شية و�لثقافية 

اللينة للهند ميزة هائلة وم�ضدر قوة �ضوف تقود البالد بعيداً باجتاه حتقيق اأهدافها. 

وي�شتمر �لعامل يف �لفتتان بكل �لأ�شياء �لهندية متاماً مثل �لهنود �أنف�شهم، �لذين ي�شتمتعون 

بالإمكانيات �لإبد�عية �حليوية لأمتهم، وهي تندفع �إىل �لأمام. ومع ذلك فعندما تتباعد 

العالقة تدريجياً وب�ضكل كبري بني البالغة والواقع، فاإن حتى اأقوى �ضلطة لينة ميكن اأن تفقد 

قوة تاأثريها، كما ميكن حتى لأعظم دولة �أن تفقد م�شد�قيتها.

ولبد من �لقول يف �لنهاية، �أنَّ �أثمن مز�يا �لهند جميعها هو نظامها �لدميقر�طي. فمهما 

ازداد ارتفاع معدل النمو يف الهند، ومهما كان عدد اأ�ضحاب املليارات الهنود اجلدد الذين 

ي�شكلون قائمة »فورب�س« لأغنى �أغنياء �لعامل، فاإن �لناخبني �لفقر�ء يف �لهند �أوًل وقبل كل 

�ضيء، �ضوف يطيحون باحلكومة احلالية اإذا ما ف�ضلت يف حتقيق تقدم يهدف اإىل تلبية 

حاجاتهم �لأ�شا�شية. وقال يل رئي�س جماعة �شغط قوية يف و��شنطن دي.�شي موؤخر�ً: »�إِن 

العمل التجاري يقود هذا االأمر برمته مع الهند يف الوقت احلا�ضر. ونحن نحتاج فقط اإىل 

�لتاأكد باأن �حلكومتني حت�شر�ن �ل�شعب برفقتهما«. �إنني �آمل �أن تثبت �لنتخابات �لقادمة يف 

�لهند ويف �لوليات �ملتحدة باأن هذ� �لرجل ميتلك معادلة معكو�شة للحكم �لدميقر�طي.

هل �ضتمتلك اإدارة اأمريكيةجديدةال�ضجاعة الإعادة تركيزالعالقة ما بني الواليات املتحدة 

والهند، وب�ضورة جوهرية، حول التحديات الرئي�ضة لع�ضرنا؟ اإنها �ضتفعل فيما لو طالبها 

بذلك �ملو�طنون �لأمريكيون، مبن فيهم �ملو�طنون �لأمريكيون من �أ�شول هندية. تخيل 
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قوة علقة ثنائية بني �ثنني من �أعظم �لأنظمة �لدميقر�طية يف �لعامل، تركز على ت�شجيع 

�لزر�عة �مل�شتد�مة �لتي حتافظ على �ملز�رع �لأ�شرية و�لتنوع �لنباتي؛ وعلى معاجلة �لحتبا�س 

احلراري يف العامل عن طريق تقلي�ص انبعاثات الغازات من البيوت الزراعية البال�ضتيكية 

ب�شكل جذري، فتخف�س من �ل�شتهلك �لأمريكي غري �ملتنا�شب ملو�رد �لعامل، وت�شع خططاً 

ملمو�ضة مل�ضاعدة املواطنني وال�ضركات التجارية على التكيف مع ما ميكن اأن يلحقه تغيري 

�ملناخ؛ من �أ�شر�ر؛ كما تركز على ت�شميم م�شاكن وو�شائل مو��شلت ذ�ت كلفة رخي�شة 

و�شديقة للبيئة، وحتقق وفر�ً يف �لطاقة؛ وعلى توظيف �لأمو�ل و�جلهود يف �لطب �لوقائي، 

وت�ضخري التكنولوجيا خلف�ص تكاليف الرعاية ال�ضحية، وجلعل الرعاية ال�ضحية املمتازة 

حقاً عاملياً ولي�س �متياز�ً حمدود�ً؛ وعلى جعل �حل�شول على �لتعليم �ملتميز ممكناً للجميع 

حتى ي�ضتطيع كل طفل اأو طفلة اإدراك االإمكانيات الكاملة حلياته اأو حياتها.

تخيل اتفاقية تعقد بني الواليات املتحدة والهند ال�ضتخدام الطاقة النووية يف املجال 

�ملدين، وتركز على نزع �لأ�شلحة �لنووية يف �لعامل -مبا فيها �أ�شلحة �لوليات �ملتحدة- وهو 

اأمر دعت اإليه الهند ل�ضنوات عديدة، وتركز اأي�ضاً على اإيجاد م�ضادر بديلة للطاقة كافية 

لل�ضماح لنا باال�ضتغناء عن كل من وقود النفط والوقود الذري.

هنالك عامل �آخر ممكن. وكما يبني، على نحو  و�ٍف، �لعديد من �لأ�شخا�س �لذين �أجريت 

معهم مقابلت يف هذ� �لكتاب، فاإننا نحن �ل�شعب، نحتاج فقط �إىل ترجمة ماجرى تخيله 

�ضابقاً اإىل واقع.

من �ملوؤكد �أنَّ �لهند تتقدم �إىل �لأمام بت�شارع مطرد. وهذ� حالنا جميعاً. و�ل�شوؤ�ل هو 

باجتاه اأي م�ضري.

مدينة نيويورك

10 اأيلول »�ضبتمرب« 2007

خامتة
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الهند ت�ضري يف عروقي. وهي ت�ضكن يف قلبي اأي�ضاً. لقد كتبت هذا الكتاب الأنني اأعتقد 

اأن الهند ت�ضكل اأهمية غري م�ضبوقة بالن�ضبة مل�ضتقبل عامل يعي�ص اأزمة.

�لهند بلد ل ين�شب، هي �أُعجوبة بلد �شاحرة �إىل ما ل نهاية. �إنها مغرية تفوق �لو�شف 

حتى يف جمال ثقافتها الغنية، ون�ضبها التذكارية اخليالية ومناظرها الطبيعية اخلالبة. 

الهند هي اأي�ضاً مكان للق�ضوة االجتماعية ال�ضديدة، واملعاناة الكبرية، وامل�ضكالت املخيفة 

فعًل. هي ت�شكل منوذجاً حلالة ما بعد �حلد�ثة، ويوجد يف �لوقت ذ�ته يف كل حلظة من 

حلظات �لتاريخ �لب�شري، و�شمن �شياق كل �شرد منطقي علمي، وفل�شفي، وديني عظيم جرى 

�لتعبري عنه بدقة، على �لإطلق.

ولي�س بالإمكان �لإحاطة بالوحدة �ملتكاملة للهند يف كتاب و�حد مبفرده، ل �شيما عندما 

تكون �لبلد �آخذة يف �لتغيري بُخطا مت�شارعة م�شهودة. �إنه لأمر حتمي �أن �لعديد من �لأ�شخا�س 

اللطفاء واجلهود املهمة مل جتد لها مكاناً يف هذه ال�ضفحات. ومع ذلك ويف رحلتي اإىل هند 

القرن احلادي والع�ضرين، التقيت اأُنا�ضاً عاديني يتاأقلمون مع ظروف غري عادية واأنا�ضاً ممن 

ميتلكون روؤية ��شتثنائية ود�فعاً ��شتثنائياً وملتزمني باإحد�ث حتّول يف �لهند، وهم بقيامهم 

بذلك، يحدثون حتّوًل يف �لعامل يف حياتهم. و�أملي �أن حتمل ق�ش�شهم يف م�شمونها ما هو 

�أكرث كثري�ً من �حلقائق �لتي �أرويها، و�إنه �شيكون هناك يف �لنهاية، �شيء من �لإن�شانية 

�لر�ئعة للهند �شتحرك �لقارئ لكي يرى �لهند ويرى عاملنا من ز�وية جديدة.

�إجر�ء  على  للم�شاعدة  بهم  �ت�شلت  �لذين  �لأ�شخا�س  من  لقيته  �لذي  رد�لفعل  كان 

�لنه�شة  �إز�ء  �لكتاب هائًل متاماً. فهنالك حما�شة مثرية جد�ً  �لدر��شات �خلا�شة بهذ� 
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املذهلة للهند، وقلق عميق جداً اإزاء التحديات اخلطرية التي تواجهها الهند، اإىل حد اأنه 

كان هناك مر�ر�ً وتكر�ر�ً �أ�شخا�س غرباء كلياً يفتحون يل قلوبهم، وبيوتهم، ودفرت �لأ�شماء 

و�لعناوين �لذي يخ�شهم من دون تردد. فاإذ� ما كنت ومن دون �نتباه قد �أغفلت ذكر �أحد يف 

كلمة �ل�شكر�للحقة فاإنني �أعتذر ب�شدق، وممتنة بالقدر نف�شه.

لقد �ألح عليَّ كري�شتوف جافريلو من مركز در��شات �لعلقات �لدولية يف باري�س باأن 

اأحمل معي فكرة كنت اأُ�ضاطره اإياها من اأجل و�ضع كتاب عن »الهند العاملية«، اإىل راجي�ص 

�شارما من د�ر �لن�شر �لفرن�شية »�آكت �شود« Actes Sud وكان راجي�ص م�ضجعاً ب�ضكل بالغ 

-وظل كذلك من البداية اإىل النهاية- وانطلق امل�ضروع.

�أريد �أن �أَ�شكر وب�شكل خا�س وكيلي، �شتريلينغ لورد، لكونه �آمن بهذ� �لكتاب و�آمن بي منذ 

�لبد�ية، ولأجل كل �لدعم �لذي قدمه. وعمل �ملحرر �لذي �أ�شرف على عملية تنقيح كتابي 

لدى موؤ�ش�شة �شكريبرن �ليك�شي�س غارغاليانو بجهد كبري مثلي تقريباً لكي يتيقن من �أمر 

�لنتهاء من و�شع هذ� �لكتاب بال�شرعة �للزمة، وحثني على ��شتغلل خمزونات جديدة من 

�لطاقة، ودفعني لكي �أفهم ب�شكل �أعمق، و�أكتب ب�شورة �أف�شل عند كل خطوة. �شكر�ً للدعم 

�لر�ئع و�جلهد �ل�شاق �لذي بذلته �شوز�ن مولد�و، كيت بيتمان و�لفريق باأكلمه يف موؤ�ش�شة 

�شكريبرن: �شكر�ً لكم. كما �أود �أن �أ�شكر �لأ�شخا�س �لذين �شاعدوين يف �إجر�ء �لدر��شات 

و�لبحوث على كل جهودهم ومثابرتهم يف عملهم: غارميا �شينغ، توم �وغورز�ليك، مريون 

تي�شفامايكل وباتري�شيا �شو�رت،�لتي �شاركتني ما لديها من ت�شور�ت و�آر�ء مفيدة عن مو�شوع 

�ضناعة االأفالم واالأعمال الفنية الرتفيهية الهندية وتكرمت باإجراء االت�ضاالت لربطي مع 

�شركة »تونز« يف مدينة تر�يڤاندروم. كذلك �أُريد �أن �أ�شكر �لأ�شخا�س �لذين قروؤو� خمطوطة 

�لكتاب قبل طباعته: مارك �رون�شون، �إليا�شا �يري�س، جونا بلنك، مارينا بودو�س، ومي�شيل 

و�كر. ويف حني �أنني �أحتمل �مل�شوؤولية عن �أي �أخطاء �أو معلومات ناق�شة مل تن�شر، فقد 

جعلت املعلومات االإ�ضافية ال�ضادقة والعملية التي ح�ضلت عليها من هوؤالء الكتاب الرائعني 

و�لأ�شدقاء �ملتميزين، من هذ� كتاباً �أف�شل كثري�ً.

بالإ�شافة �إىل �لعديد من �لنا�س �لذين تكرمو� مب�شاركتي حكاياتهم ب�شخاء و�لتو�شع 

فتني على  فيها، �أود�أن �أ�شكرجودي كيلت�شاند من »�جلمعية �لآ�شيوية« �لعاملية، �لتي عرَّ
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�لع�شر�ت من �لأ�شخا�س يف �لهند �لذين �أَ�شبحو� مرجعاً �أ�شا�شياً بالن�شبة للكتاب؛ وكان 

�شريناث �شرينڤا�شان يدعمني بكل ما �أوتي من حما�شة. وقد عرفني �أي�شاًَ �إىل �أ�شخا�س 

عديدين قمت باإعطاء نبذة عنهم �أو �لقتبا�س منهم. ويف »موؤ�ش�شة �لهند �لأمريكية« بادر 

كل من بر�ديت كا�شيان، �جنايل �شارما ورميا ناند� �إىل تقدمي �مل�شاعدة دون �أي حتفظ. 

ومل ترتدد �ضريدار اينفار من منظمة TIE باإي�ضايل بالعديد من االأ�ضخا�ص الذين باتت 

م�شاعدتهم �أ�شا�شية. وكان كل من موليكا دوت، نريوبام باجباي ون�شرت دور�ين مفيدين 

للغاية. و�أعطاين ريت�شارد �شيلي�شت بعد مدة ق�شرية لئحة �أ�شا�شية باأ�شياء لها �أهميتها، 

وجهت �أعمال �لبحث �لتي قمت بها. و�شاركني رون هري� �آر�ءه ب�شكل مو�شع. وحثني �شتانلي 

وولربت على كتابة الكتاب عندما كانت الفكرة يف طور الت�ضكل.

يف الهند اأود اأن اأ�ضكر اأ�ضرتي ال �ضيما عمي وعمتي ديليب وديبتي كامدار. لقد �ضعرت 

برتحيب كبري و�أنا �أخرج من �شالة �لركاب �لقادمني على منت �لرحلت �لدولية يف مطار دلهي 

بعد رحلة طويلة، مع روؤيتي البت�ضامة عمي ومعرفتي باأن هناك وجبة طعام لذيذة و�ضريراً 

مريحاً بانتظاري يف �لبيت. ويف بومباي قامت خالتي ر�ما باريك، و�بنة خالتي ري�شما باريك، 

وعمتي يو�شا كامد�ر، وخايل وخالتي هيمات وبادما كار�، قامو� جميعهم بتاأمني م�شاندة 

وح�شن �شيافة كلها حمبة وحنان. وي�شم �لأ�شدقاء �لذين ��شت�شافوين وقدمو� يل �لطعام 

و�ملبيت و�لت�شجيع مال وجتبري �شينغ، ر��شيك وپاّنا هيماين. و�أعّدت يل عائلة �شديقتي مينو 

ثارور من �آل كورجي�س يف كالكوتا ��شتقباًل حار�ً جد�ً بالفعل، و�أطلعني �أخوها �شيكهار على 

العمل الرائع الذي كان يقوم به يف اأحد االأحياء ال�ضعبية الفقرية يف كالكوتا، وعرفني اإىل 

�ضنجاي بهان�ضال، وجعلني على توا�ضل مع اينا بوري يف دلهي، التي قدمتني اإىل �ضانكار راو، 

�لذي توىل �لعتناء باأمر �إقامتي يف مدينة حيدر �آباد. �أي�شاً من �ملنا�شب تقدمي �ل�شكر �إىل 

ر�كي�س ت�شوبر� وغول�شان لوثر�. كما �أتاح يل �آر.كي مي�شر� فر�شاً كثرية.

ومن �للئق توجيه �شكر خا�س يف باري�س �إىل كري�شتوف غيلموتو و�أنيي�س زوبانوڤ �للذين 

�أعطياين مفتاحاً ل�شقتهما موؤخر�ً، بعدما توقفت هناك مر�ت عديدة يف طريقي من و�إىل 

�لهند؛ و�إىل غبل كورتو� وجان د�ميان ثيولييه، و�نغريد ج�شتني - ثريو�ث. ويف لندن من 

�لو�جب تقدمي �ل�شكر �إىل هيتي�س وتر�بتي ميهتا، و�إىل �يلر وت�شيتان ميهتا. ويف �لهند، ل بد 
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يل من �أن �أ�شكر ب�شكل خا�س، على �شد�قتهم، وتوجيههم �أو �أفكارهم �ملفيدة، كًل من كانتي 

باجپاي، ديليب ت�شرييان، جاي. بي د��شوز�، ديليب د��شوز�، �آنيتا پاتيل دي�شموك، ميناك�شي 

غانغويل، كاران غروڤر، رامت�ضاندرا غوها، عابد ح�ضني، براالي كانونغو، غورميت كانوال، 

ناآزنني كارمايل، بر�تاب بهانو ميهتا، �آجاي ميهر�، روجر برييري�، �شري رينغاناثان، نيليما 

ڤارما،  پاڤان  ڤارما،  �شاتڤيك  �شار�ن،  �شمري  �شار�بهاي،  موليكا  �شاهني،  ڤارون  روڤ�شن، 

هارجيڤ �شينغ، جايوت�شنا �شينغ، ريتا �شوين، وجايوت�شنا �وپال.

�أخري�ً كان و�لد�ّي ي�شجعاين على �مل�شي يف عملي �إىل �لأمام كما كانا يفعلن د�ئماً، يف 

حني كانت اأُ�ضرتي اخلا�ضة تتدبر اأمرها مع �ضل�ضلة من الغيابات الطويلة واملتكررة يل عن 

�ملنزل، وبعدها مع �أم وزوجة �شاردة �لذهن �إىل حد بعيد. �أتوجه �إليهم بال�شكر من �أعماق 

قلبي على حمّبتهم يل وعلى �شربهم وحتّملهم.
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http://www.undp.org.in/report/POSITION/CCA.htm.
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Therapeutics، البحوث Research، �لتعليم Education، االيدز Aids، التدريب 
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http://www.nytimes.com/2006 /10 /29/world/europe/29weapons.html?th&emc=th
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�لدبلوما�شية، �لدميقر�طية، و�لقنبلة« )و��شنطن دي.�شي:معهد بروكينغز 2004(.
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http://www.indianembassy.org/indusrel/clinton_india/clinton_parliament_

march_22_2000.htm



435 مالحظات

7- �أدين بالكثري من �لقدرة على معرفة �أمور �ل�شجل �ملبكر لإد�رة جورج دبليو بو�س 
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http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006 /07 /27

AR200672701152_pf.html
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16- �لهند حتّمل �لوليات �ملتحدة م�شوؤولية ف�شل حمادثات منظمة �لتجارة �لعاملية 
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17- مامنوهان �شينغ بيان لرئي�س �لوزر�ء يف �لقمة �لر�بعة ع�شرة لروؤ�شاء دول عدم 
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االأمريكي. �ضحيفة »تاميز اوف انديا«، 18 حزيران، 2004،
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�خلل�شة: م�شري �لعامل من م�شري �لهند

1- لي�شلي و�ين »�ملبيعات �خلارجية ل�شركات �شناعة �لأ�شلحة �لأمريكية تت�شاعف خلل 

عام«، �ضحيفة »نيويورك تاميز«، 11 ت�شرين �لثاين، 2006،
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كما �أود �أن �أ�شكر زميلي �لقدمي يف »معهد �ل�شيا�شات �لعاملية«، بيل هارتونغ، �لذي جرى 

�ل�شت�شهاد بكلمه يف هذ� �ملقال، على �آر�ئه �ملتميزة حول مبيعات �لأ�شلحة �لأمريكية.
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ملحة عن املوؤلفة

مري� كامد�ر، زميل م�شارك يف »�جلمعية �لآ�شيوية«، قدمت تعليقات عديدة عن �لهند 

 CNN ل�شالح منافذ �إعلمية خمتلفة مثل هيئة �لإذ�عة �لربيطانية بي.بي.�شي. �شبكة

للتلفزة، االإذاعة الر�ضمية الوطنية NPR، �ضحيفة »انرتنا�ضونال هريالد تريبيون«، و�ضحيفة 

»لو�ص اجنلو�ص تاميز«. حازت على جائزة التاأليف عن كتابها »و�ضوم موتيبا« الذي يروي 

�ضرية حياة اأ�ضرتها الهندية، وهي تعي�ص يف نيويورك مع زوجها وولديها.
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